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בס"ד

מורנו הרב שליט"אהרהורי תורה על ביקורו של נשיא ארצות-הברית בישראל
פרשת נשא, תשע"ז

ארצות- נשיא  הקודש  לארץ  הגיע  השבועות,  חג  לפני  הנה 
הכותל  אל  גם  רגליו  נשא  בירושלים,  ביקורו  ובעת  הברית, 
המערבי, כדי להתפלל שם להצלחתו בתפקיד החדש. ובין היתר 
נפגש גם עם אנשים חשובים, וכן עם מרן הראשון לציון שליט"א. 
והשאלה הנשאלת היא, מה היא דעת התורה לגבי ההתייחסות 
הוד מעלתו? האם  ולפאר את  גוי, האם מותר לשבח  נשיא  אל 

מותר להתלהב ולהתרגש? נבאר את הדברים.
מצוה להשתדל לראות  סי' רכד סע' ט(, שיש  )אור"ח  כתוב בהלכה 
מלכים, ואפילו מלכי אומות העולם, ע"ש. ורבינו כף החיים )בס"ק 
יזכה להגיע לעולם הבא,  א. שאם  לג( מביא שני טעמים לדבר: 
ויראה את כבוד מלך המשיח, יבחין כמה כבוד ושכר מצוה יש 
לעובדי ה', עשרת מונים יותר מהכבוד שנוחלים אומות העולם 
הזה. ב. כשרואים את הכבוד שעושים למלך, מבינים כמה כבוד 
יש לעשות למלך העולם, ויקבל על ידי זה יראה ופחד, ע"ש. וכן 
מצינו בירושלמי )פ"ג דברכות(: שיש מצוה לראות את גדולי המלכות, 
לכשיבוא מלכות בית-דוד יהא יודע להפריש בין מלכות למלכות. 
שעוסק  כוכבים  עובד  שאפילו  נט.(,  )סנהדרין  בגמרא  מצינו  וכן 
גדול,  ככהן  הוא  הרי  בהם,  חייב  שהוא  מצוות  בשבע  בתורה, 
ְּפֵני  "ְוָהַדְרָּת  )ויקרא יט, לב(  )קידושין לג.(, כתוב  ע"ש. וכן מצינו בגמרא 
ופירש רש"י, משום  ולכבדו.  גוי, מצוה להדרו  זקן  ָזֵקן", אפילו 
שעבר עליהם צרות, וראו ניסים ומופתים הרבה, ע"ש. וברמב"ם 
)ספ"ח מהלכות מלכים( מבואר, שהמקבל עליו שבע מצוות בני נח, ונזהר 

לעולם  חלק  לו  ויש  העולם,  אומות  מחסידי  הוא  הרי  לעשותן, 
ופלא פלאים מה שכתב המהרח"ו בשערי קדושה,  הבא, ע"ש. 
שמצות "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך" )ויקרא יט, יח(, אמורה גם לגבי הגויים, 
ע"ש. ומרומז כן בגמרא )שבת קנ.(, בחבר נכרי, ע"ש. וכן מפרנסים 

עניי גויים ומבקרים חוליהם וקוברים מיתהם )עי' גיטין סא.(.
ובנוסף, מסופר בגמרא )ברכות יז.( על רבי יוחנן בן זכאי, שלא 
הקדימו אדם 'שלום' מעולם, ואפילו נכרי בשוק. ומסופר שפעם 
שהיה  אחד  גוי  שיקלל  זיע"א  חיים  החפץ  מרבינו  ביקשו  אחת 
מציק ומצער אותם, ורבינו החפץ חיים זיע"א לא הסכים, ואמר 
שקילל  להיפך,  קרה  אחת  פעם  ואמנם  מקלל!'.  לא  'אני  להם: 
יהודי אחד שהיה מסית את התלמידים להשכלה ולתועבות שהם 

נגד התורה, וכן היה, שנמחה שמו מן העולם! 
ומאידך, רואים אנו התייחסות אחרת בחז"ל הקדושים כלפי 
הגויים, שהרי תיקנו לנו חז"ל הקדושים )מנחות מג:(  לברך בכל יום 
עשני  ו'שלא  עבד'  עשני  'שלא  גוי',  עשני  'שלא  ברכות:  שלוש 
להרגיש  צריכים  אנו  אלו,  ברכות  מברכים  שאנו  ובעת  אשה'. 
לעבוד  וזכינו  מצוות,  תרי"ג  לנו  שיש  על  יתברך,  לה'  הודאה 
כג,  )שמות  בפסוק  מפורש  וכן  המצוות.  כל  את  בשמחה  ולעשות 
לג( "ֹלא ֵיְׁשבּו ְּבַאְרְצָך ֶּפן ַיֲחִטיאּו ֹאְתָך ִלי וגו'", שאסור להושיבם 
ְּבִרית  ָלֶהם  ִתְכֹרת  "ֹלא  ב(  ז,  )דברים  בפסוק  וכתוב  ישראל.  בארץ 
לעובד  ברית  שהכורת  מבואר,  )שם(  החיים  ואור  וברמב"ן  וגו'", 
עבודה זרה, כאילו כורת ברית לעבודה זרה, וסופו להיכשל, ע"ש. 
וגבינה  פת  מבישולים,  מאכילה  אותנו  הגבילו  הקדושים  וחז"ל 
)שם(, וחז"ל הקדושים  של גויים. וכן יש איסור של "ְוֹלא ְתָחֵּנם" 
דרשו בזה כמה דרשות )עי' ע"ז כ.( ואלו הם: א. שאין לתת לגויים 
לא  ג.  תועלת.  כשאין  מתנות  להם  לתת  אין  ב.  בקרקע.  חנייה 
לשבחם, ופירש רש"י, שאסור לומר 'כמה נאה עובד כוכבים זה'. 
וכל זה כדי שלא נתקרב ולא נלמד ממעשיהם. וכן אין לתת לגוי 
או לבעלי חיים טמאים, מאכל משולחן שבירכו עליו 'המוציא', 
ברכת  לאחר  עד  יב(,  הלכה  אמור  פ'  )בא"ח  למזבח  דומה  השולחן  כי 
המזון )בא"ח פ' שלח לך הלכה ב( והובא בכף החיים )סי' קסז ס"ק קלט-קמא(. וכן 
שממידת חסידות, אין לקבל מנת דם עבור חולה הזקוק לקבלת 
וכן  יא(.  סי'  חו"מ  )יבי"א ח"ח  ולא מגוי  עירוי הדם, אלא מישראל כשר 

הגוי  יתחייב  שמא  העכו"ם,  עם  עסקים  מלעשות  ליזהר  שיש 
ִּפיָך"  ַעל  ִיָּׁשַמע  "ֹלא  יג(  כג,  )שמות  משום  הישראל  ועובר  שבועה, 
)אור"ח ס"ס קנו(. וכן גזרו חז"ל הקדושים על הגויים שדינם כזבים לכל 

דבריהם )שבת יז:(. ועוד, שאפילו טיפת רוק מפיו של הגוי שנתזה 
על בגדי הישראל, הכל נטמא )שבת קכז:(. ואסור מן התורה ללכת 
משום  מות(,  אחרי  )פרשת  מאד  מהם  להתרחק  ויש  הגויים,  בחוקות 
זרע קודש, יש לנו תורה, וחותמת ברית קודש.  שאנו היהודים 
וכן אסור ללמדם תורה )חגיגה יג.(. הגויים בעולם הזה דומים לגוף, 
והיהודי דומה ללב האדם. הלב קטן, עדין וחלש, ועם כל זאת הוא 
שווה יותר מכל הגוף )זוה"ק פנחס דף רכ:(. וכן בחוץ לארץ הכל טמא, 

ואפילו האויר שם טמא מחמת הגויים )עי' גיטין ח:(.
מקצה  שונה  הנהגה  כאן  רואים  שאנו  הרי  להבין,  וצריך 
אחד  מצד  הגויים,  כלפי  חז"ל  של  ההתייחסות  אודות  לקצה, 
מצוה להסתכל על מלכים, ולכבד זקנים גויים ולפרנסם, ומאידך 
ולאכול  איתם  להתעסק  לשבחם,  ואסור  זבין,  טומאת  בהם  יש 
)ב"ב טז:(: שבור חבית  זה בבחינת מאמר חז"ל  והרי  מבישוליהם, 

ושמור יינה.
אלא ודאי שאנו רואים כאן יסוד גדול המלמד אותנו מה רצון 
הגדול  והיסוד  להתנהג.  אותנו  מלמדים  חז"ל  וכיצד  יתברך,  ה' 
הוא, שכמובן שיש מצוה לכבד את הגויים ולהסתדר איתם, ועל 
ידי זה מתקדש שם שמים, ומרבים שלום ורעות בעולם, אבל כל 
זה בתנאי אחד גדול מאד, שכל זה לא יגרם לנו להתקרב אליהם, 
ושלא תהיה לנו חס ושלום ירידה ביראת שמים מחמת כן, ושלא 
ירידה  זו  שהרי  ממעשיהם,  שנלמד  שיתכן  כלשהו  מצב  יהיה 
רוחנית. לאכול איתם בישול, פת וגבינה, הרי זה מקרב ואסור. וכן 
לשבח אותם, הרי זה מקרב ואסור. וכן אסור לתת להם מתנות. 
אולם אם משבחים את ה' יתברך שברא אנשים טובים כאלה, ונתן 
בליבם לעזור לעם ישראל בארץ הקודש, אז יהיה מותר לכתחילה 
לשבחם באופן כזה )עי' יור"ד ס"ס קנא(. וזאת משום שמזכירים בשבח 
ומעלת הגוי עצמו.  ולא את עצם שבח  יתברך,  ה'  זה את  כעין 
היא מדינה של  'אמריקה,  אומר:  היה  זיע"א  ורבינו הרא"ם שך 
חסד'. וכן כשגוי מחלל שבת לצורך יהודי על פי ההלכה, מצוה 
לתת לו באותו רגע מתנה אפילו בשבת, ובזה מוכח שעשה הגוי 
על דעת עצמו, כדי להרויח. ופעם אחת עשו הערבים טובה לרבי 
ואין  רא.(,  דף  בלק  )זוה"ק  כך  ובירכם על  והודה להם  יאיר,  בן  פנחס 
בזה "ְוֹלא ְתָחֵּנם", משום שזה כעין שכר שמגיע לו. ומסיבה זו, 
מותר לבעל הבית לתת לפועלים הגויים אצלו בעבודה מתנה, 
כדי שיתמידו בעבודה, ולא יעשו בעיות. ודבר זה לא גורם קירוב 

ולא כלום, וכלן מותר, כאמור )עי' יור"ד סי' קנא בט"ז ס"ק ח(.
בשמחה,  מצוות  שנקיים  יתברך  ה'  רצון  יותר,  ובעומק 
בהתלהבות, בהכנה נכונה ובכובד ראש, ושנרגיש סיפוק נפשי 
והרגשה טובה בעבודת ה' יתברך, הרבה יותר מפגישה עם נשיא 
או מלך גדול. יהודי קשור עם מלך העולם שנתן לו את הזכות 
ללמוד תורה ולקיים תרי"ג מצוות, ולכן צריך כל יהודי להרגיש 
בזה הנאה גדולה הרבה יותר מכל ההנאות שבעולם. ויש לכוון 
'שלא עשני גוי', והיינו שאין לחשוב רק שלא עשני  כן בברכת 
סיני, או הודי גוי, שהכל הפקר בעיניהם, או זמר גוי מפורסם, או 
עשיר גוי שברשותו אוצרות גדולים של נפט, אלא אפילו שלא 
עשני גוי – נשיא ארצות הברית! ולהרגיש כן כל רגע ורגע, שאין 
– העושר,  אין מה לחפש בעולם  ולא כלום.  לי להתפעל ממנו 
המשרה, השררה, הפרסום, הכבוד החומרי, שומרי ראש, משמר 
כבד, מאבטחים, מטוסים וכן כל מה שמסביב, זה לא זה! אלא 
את  שווה  וזה  מצוות.  תרי"ג  לקיים  וזכיתי  יהודי,  שאני  העיקר 
הכל, ממש כך! וזהו עומק כוונת הברכה 'שלא עשני גוי – גויה'. 
וכל בוקר על כל איש ואשה לחשוב ולהבין את מעלת היהודי 

– עובד ה'.

ובעומק עוד יותר, לגויים יש שבע מצוות בני נח, ואין עליהם 
ולכן אם  ולמות על שבע מצוות אלו.  חובה למסור את נפשם, 
אנסו גוי לעבוד עבודה זרה, מותר לו לעבוד ואל יהרג )רמב"ם פ"י 
מהלכות מלכים(, כלומר, ה' יתברך לא מצפה ולא מבקש מגוי לעשות 

כזה כבוד גדול עד כדי מיתה, אבל עם ישראל שיודעים לכבד 
את ה' יתברך, ולתת לו חיבה ואהבה עד כדי מוות, זו השלימות 
בעבודת ה' יתברך. ודבר זה דומה לאשה מעוברת, שבעת לידתה 
היה סיבוך גדול ל"ע, והגיעו הרופאים לפרשת דרכים – או האמא 
ויגדל  שיחיה,  הבן  למען  חייה  על  ויתרה  והאמא  העובר...  או 
לתורה ויראה. וכל שנה ביום ההולדת שלו היה זה יום האזכרה 
של אמו. כן הוא היהודי, מוכן למות לכבוד קונו, מרוב אהבתו 
אליו. ולכן אנחנו עם ישראל, צריך שירגישו עלינו כל רגע ורגע 
את הפסוק )ויקרא כב, לב( "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וגו'" ולא בתוך 
הגויים. וזו חיבה עצומה שלנו לכבוד ה' יתברך. וחביבין ישראל 
נבראו  האדם  בני  כל  אמנם  מי"ד(.  פ"ג  )אבות  למקום  בנים  שנקראו 
חביבין מכל האומות,  גם  הם  ישראל  עם  אולם  אלוקים,  בצלם 
ולכן זכינו לקבלת התורה, וה' יתברך משגיח עלינו באופן מיוחד. 
אך בהתאם לכך ה' יתברך גם דורש מאיתנו לכוון, לצפות, לרצות 
ולהתגעגע למות על קידוש השם, וכשיהודי חושב כן, הוא מקבל 
שכר כאילו נהרג כל יום על קידוש השם )זוה"ק פ' חיי שרה דף קכד:(. ועל 
אחת כמה וכמה שיש לחיות כל רגע על קידוש השם. יהודי זוכה 
כל יום לצעוק 'יהא שמיה רבה', זוכה כל יום למאה ברכות, זוכה 
כל יום ללמוד תורת ה' יתברך, וזוכה כל רגע ורגע להרגיש אמונה 
והשגחה פרטית בה' יתברך – 120 שנה! וכשאומר כל בוקר לפני 
צריך  וכו'',  חלקנו  טוב  מה  'אשרינו  שבקורבנות:  שמע  קריאת 
לכוון ולהרגיש כן, ומי שלא מרגיש, יש לו בעיה לומר את ברכת 
'שלא עשני גוי', ויתכן שזה חשש ברכה שאינה צריכה, ולרשע 

זו ברכה לבטלה!
וכדאי לכל יהודי להמחיש דבר זה בעומק ממש. ובכל בוקר 
פחד,  זעזוע,  להרגיש  מיד  הוא  צריך  משינתו,  קם  הוא  כאשר 
ובושה מה' יתברך על החסדים שעושה איתו )רבינו יונה בספר היראה, שחי 
לפני 700 שנה(, ויחשוב לעצמו כאילו הוא שומע קול משמים שאומר 

לו: אתה יכול לבחור: 'אם אתה רוצה להיות יהודי תפנה ימינה 
להר סיני, ולהיפך תפנה שמאלה. ודע לך, שה' יתברך לא מקפיד 
מחליט  הוא  זאת  ובכל  שמאלה...  לפנות  תבחר  אם  גם   – כלל 
להיות יהודי ולקבל עליו תרי"ג מצוות באהבה – "נעשה ונשמע". 
ואז בהרגשת התעלות זו, יקום ממיטתו ויאמר: 'אני קם לכבוד ה' 
יתברך'! ואחר כך יברך ברכת 'שלא עשני גוי', ועל ידי זה יעשה 
רעש גדול בשמים, הרבה יותר מהרעש והצלצולים של הנשיא 

בארץ הקודש.
נאמ"ן  הרב  כולנו,  על  האהוב  הישיבה,  ראש  מרן  רבינו 
שליט"א אומר, שדבר זה דומה לשר הביטחון שנתן למאן דהו 
תפקיד 'אלוף' בצבא – שהוא תואר מיוחד מאוד בצבא. והאלוף 
מצדו מודה לשר הביטחון על כך, ואומר לו: 'תודה שר הביטחון 
שלא עשית אותי 'טוראי', ולא 'רב"ט', ולא 'סמל' וכו', אלא עשית 
'שלא  יום:  בכל  יתברך  ה'  אל  מתפלל  יהודי  כך  'אלוף',  אותי 
עשית אותי גוי – 'טוראי'. 'תודה שלא עשית אותי עבד – 'סמל'. 
'תודה שלא עשית אותי אשה', שאין לה הרבה מצוות כמו האיש, 
ותפקידה לטפל בצרכי הבית, ולכן היא רק סגן אלוף, אך אותי 
עשית 'אלוף', יהי רצון שאזכה להיות אלוף בתורה ויראה – הגוי 
אלוף עמלק וכו', ואילו היהודי צריך תמיד לשאוף להיות חכם, 

אלוף וגאון )יור"ד ס"ס שדמ(.
מהמותגים,  הרחובית,  מהמודע  להתרחק  שזכה  מי 
מהחיצוניות, מ'השפיצים', מהתסרוקות, מהלבוש העולמי )אופנה 
בלע"ז( ומהטלפונים הגורמים לירידה רוחנית, רחמנא ליצלן, הרי 

והלואי  ואשריו!  השבועות,  בחג  באמת,  התורה  לקבלת  שזכה 
שכולנו נזכה לכך. 

חיפה  באר שבע תל אביב  ירושלים    
19:21  19:14  19:06  19:23 הדלקת נרות: 
20:23  20:27  20:23  20:25 מוצאי שבת: 
20:54  20:57  20:59  20:57 רבינו תם: 

גיליון מס': 178  פרשת: נשא  
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הרב אליהו רבי ראש הכוללרק עידוד! כל היתר יגיע לבד...

?לא היית לוקח אם היו 2 דקות ביום,

החיים למדהימים יותר,
 שיכולות לשנות לך את 

שלח את המילה "הצטרפות" למס'

055-6688008
לצירוף קבוצות: 055-6688001 לשמיעה בטלפון: 052-7680007

הבהרה:איננו 
מעודדים שימוש 
באינטרנט אפילו 

עם הגנה, אנו 
פונים רק למי 
שכבר מחזיק 

בזה ממילא!

במוסדות התורה בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א!
03-5011160            להחזקת אברך

 או שלח הודעה:
055-6688007

לזכות

שלום וברכה מורי ורבותי!
מספר נשיא מועצת חכמי התורה, חכם שלום הכהן שליט"א. שכאשר נבחר 
להיות ראש ישיבה, הוא ניגש בפיק ברכיים לאחד מגדולי הדור הלא הוא הגאון 
הגדול רבי שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא שטח את תחינתו 
על  לקבל  הוא  חושש  לתפקיד,  מוכנותו  וחרף  הצעיר  גילו  ואמר שלאור  בפניו 
זלמן אוירבך  לו רבי שלמה  ואמר  עצמו משרה תורנית רמת מעלה שכזו. ענה 
זצ"ל: "גם אני כאשר נבחרתי להיות ראש ישיבה, זכיתי לפיק ברכיים זהה לשלך. 
נושא  באותו  ומסיים  שיעור המתחיל  למסור  ראוי  הייתי  לא  באמת  מזו,  ויתרה 
כדרכו של כל ראש ישיבה. עד כדי כך, שבתחילת דרכי הייתי מערב בשיעוריי 
כמה וכמה נושאים בסוגיא, ובלבד שאצליח למלא את אותה שעה עד שעה וחצי, 
במהלכן הייתי אמור למסור את השיעור. התפקיד הוא זה שיגדל אותך, צא לדרך 

ובהצלחה".
מאז זכינו והגאון הגדול חכם שלום הכהן שליט"א הולך ומנווט ביד רמה את 
הישיבה הנבחרת "פורת יוסף", וכיום גם את מועצת חכמי התורה, ובעצם חלק 
נרחב מעם ישראל בארץ ובגולה. יהי רצון שיאריך ימים על ממלכתו בבריות גופא 

ונהורא מעליא, אמן.
ישנו מעשה שונה כמעט בכל מישור אפשרי ]להבדיל אלף אלפי הבדלות[, 
אולם  המסקנה שלו זהה, חדה כתער, ואף הרבה יותר מכך. תומאס הקטן, בהיותו 
בכיתה ב', חזר מבית הספר עם פתק למרת אמו. האם קראה את הפתק, עיניה 
התמלאו דמעות, חיבקה ונישקה את בנה ואמרה לו: "המורה כותבת לי, שלאור 
כישרונותיך הגדולים אינך ראוי ומתאים ללמוד בכיתה ובבית הספר בכלל, ולכן 
ממחר אתה נשאר ללמוד בבית". תומאס הקטן קיבל את הדברים בהתלהבות, 
אלווה  "תומאס  המלא  בשמו  התפרסם  הוא  מכן,  לאחר  רבות  לא  שנים  ואכן 
אדיסון", מגדולי הממציאים בעולם, כאשר שלל 'ההמצאות' אותן הביא לרווחת 

אנושות מסתכמות בכאלף ומאה, כשבראש כולן עומדת המצאת הנורה.
לאחר מותה של אימו, חיטט תומאס הגדול במגירותיה, ולפתע מצא את אותה 
פתקה אשר נשלחה בעודו באיּבֹו מהמורה למרת אמו. בפתק היה כתוב: "תומאס 
בנך אינו מבין כלום במהלך השיעורים, ומשום כך מקומו אינו בבית הספר, נבקש 
שממחר לא יגיע אלינו יותר". עיניו של תומאס מלאו דמעות, הוא הבין עד כמה 

חב הוא את כישרונותיו כמו את חייו לאמו החכמה.
כל אדם שישמע עד כמה הוא חסר מזל ולא יוצלח מילדותו, ילך ויעשה ככזה 
הוא  עד כמה  ישמע  לעומתו, האחר, אשר  בגדלותו.  מן המהדרין  אף למהדרין 
גם  נכון  וזה  הצעירים  בגילאים  נכון  זה  לתפארת.  ויגדל  יזכה  ומבורך,  מוצלח 

בגילאים המבוגרים יותר, זה נכון בחיי החולין וזה נכון לא פחות בחיי הקודש.
אם מרן ראש ישיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה, חכם שלום הכהן 
שליט"א, לא היה שומע את אותן מילות עידוד מהגאון הישיש, יתכן ולא היינו 

נהנים היום לאורו באותן הארות שמימיות בהן אנו נהנים כיום.
ההבדל בין ילד מאושר ומצליח לילד נחשל נובעת בעיקר מהאמירות סביבו, 
ועל פיהן מהתדמית אותה מייצר הוא בעיני עצמו. מגילות רבות נכתבו על כך, אך 
עדיין רוב בני האדם בעולם או שלא מעכלים את כחן של המילים, או שלחילופין 

מכירים אלא שמתעצלים להשתמש בהן לצורכן האמיתי.
ַּגם־ֵהם  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ֶאת־ֹראׁש  ָנֹׂשא  ֵּלאֹמר"  ֶאל־ֹמֶׁשה  ה'  "ַוְיַדֵּבר  ומה בפרשתנו? 
ם )במדבר ד,כא-כב(. ובמדרש )רבה, נשא או' ב'( "ומהו שאמר הכתוב 'גם  ְלֵבית ֲאֹבָתם ְלִמְׁשְּפֹחתָֽ
הם', שלא תאמר שלכך מנה בני גרשון שניים שהם פחותים מבני קהת, לאו - אלא 
כתב 'גם הם' שאף בני גרשון כיוצא בהם של בני קהת". שתי מילים תמימות נוספו 

בתורה הקדושה, אך ורק בכדי להעניק הרגשה טובה יותר לבני גרשון.
בשם ספרי החסידות מובא, כי "בני גרשון" הוא שם הרומז לאותם שגרשו עצמם 
מנחלת ה', וכיום הם גרושים דוויים וסחופים, שיש לנשא ולרומם אותם, ועל ידי 
כך להחזירם למוטב. גם כאן, ההשקעה היא לא בממון או בכחות אדירים כפי 
שנשמע, אלא במילים טובות ומחממות היכולות להמיס אף לב של אבן. 'מילה' 
'נפש מישראל' שהמקיימה  'עולם מלא', משום שביכולתה להציל  שקולה כנגד 

שקול לה )סנהדרין ל"ז ע"א(.
בדור הקודם היו הורים ומורים, אשר נהגו להניף את ידיהם ואף את רגליהם 
לעבר ילד סורר ולחבוט בו. בדורותינו ברוך ה' הולכת ונשכחת תופעה זו מישראל 
וכמעט מהעולם כולו. אך את מקומה, ודוקא לאור חסרונה, תופסת אלימות קשה 
הרבה יותר – "האלימות המילולית". ילד, אשר מורה סר וזעף לא יכול להנחית על 

לחיו או על ידו מהלומה, זוכה לקיתונות של רותחין על יכולותיו, הישגיו, עתידו 
ואפילו סיכוייו להיות אדם מן היישוב ביום מן הימים.

לּו יכולנו, ברור שהיה בידינו להחריף את הענישה על ה'אלימות המילולית' 
הרבה מעבר לרעותה ה'פיזית'. האלימות המילולית מכה וחובטת כל אימת אשר 
הולכת  לעומתה,  הפיזית,  האלימות  סורר.  מורה  אותו  בדבריו של  היניק  ייזכר 

ומשתכחת בטווח של בין שעות לימים, במקרה הגרוע ביותר.
"כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" )ב"מ נ"ח ע"ב(, זה נכון גם לבן וגם 
לתלמיד. ההיתר היחיד המופיע בש"ס )מכות ח' ע"א(, לפיו כאשר פגע הרב או האב 
בתלמידו אפילו בצורה פיזית ללא תקנה, פטור המחנך מלעמוד לדין, מדבר על 
אדם אשר לאחר מחשבה הגיע למסקנה כי דרוש מעשה כלשהו למען קידומו 

וחינוכו של הנער בהווה אות בעתיד.
המנחיל  וחומר  וקל  וכל שכן  בנו,  על  ידו  את  המרים  מחנך,  או  אבא  אולם, 
מאוצר הביבין שלו מילות גנאי המוטחות בפניו ההמומות של הזאטוט, הרי שדינו 
כרוצח מושלם. ויתרה מכך, רוצח יכול לעשות את מלאכתו בקרבן פעם אחת 
בלבד, הוא לא יכול להרוג את אותו נרצח מספר פעמים, מה שאין כן "הרוצח" 

את הקטן במילות גנאי מבצע את מלאכתו פעם אחר פעם.
סיפורים,  שלושה  של  מקבץ  לפנינו  אחרת,  לחנך  ניתן  שלא  שחושב  ולמי 

מעשים שהיו, אשר יוכיחו אחרת.
כדי  בני העיר  כל  רב שכינס את  על  ע"א( מספרת  )כ"ד  הגמרא במסכת תענית 
לא  תפילותיהם  ולאחר שכל  בצורת קשה.  לאחר  הגשמים  ירידת  על  להתפלל 
נענו, עלה אחד מהנוכחים לתיבה, וכאשר הוא פתח את פיו בברכת "משיב הרוח 
למעשיו  רב  שאלו  כאשר  ארצה.  ניתך  עז  וגשם  רוחות  נשבו  הגשם",  ומוריד 
ולפשר הזכות להוריד גשמי ברכה ברגע, ענה שהוא מלמד דרדקי, לאמור, מורה 
בבית הספר. ובדרכו המיוחדת הוא אינו מעניש את הילדים כי אם במקרה הצורך 
שאינו  ילד  רואה  וכאשר  כואב.  מאשר  מצחיק  שיותר  משהו  נעל,  של  בשרוך 
מצליח להתרכז בלימוד, הוא מעניק לו דג נוי בתוך אקווריום קטן במתנה, וכך 
הוא פותח את לבו לתורה הקדושה. משהו בסגנון של "דרכי נועם" על גבי "דרכי 

נועם" )משלי ג, יז(, משהו שמצליח אפילו להוריד גשמים.
מעשה נוסף מהדורות האחרונים יותר, מספר על מורה שנכנס לכיתה חדשה 
ניגש אליו המורה  'מלך הכיתה'.   - 'הכנופיה'  ביזיונות ממנהיג  וקיבל מטח של 
ולחש באוזנו, אני רואה עליך שאתה ילד טוב, אתה נראה לי מדהים כבר בגיל 
הזה, ברור לי שבגיל בוגר יותר אתה הולך להיות אחד מגדולי ישראל של הדור 
הבא. הנער נתן בו מבט של בוז והמשיך בדרכו. למחרת, כאשר חזרה על עצמה 
החגיגה, עשה זאת אותו מורה שוב ושוב ושוב, כאשר לאחר מספר ימים כבר הפך 
הילד למדהים ומיוחד הרבה יותר מחבריו השגרתיים והמדהימים בדרכם הטובה.
והסיפור השלישי לקינוח מדבר על משהו שמוכיח כי גם עם אנשים ברמה 
של 'חיות טרף' ניתן להשתמש באותה 'טכניקה' מעודדת. בלונדון הסתובב יהודי 
בשעת לילה מאוחרת עם מזוודה ובה מאתיים אלף לירות שטרלינג. לפתע הוא 
מוצא את עצמו מול שלושה בריונים שאומרים לו: "או כסף או חיים". היהודי פנה 
לגדול שבהם, לאחראי, ואמר לו: "יש לך מבט של מנהיג, אתה נראה מיוחד, אני 
רוצה לפנק אותך הערב. תאמר לי למה אתה צריך כסף, ואני אתן לך, אין צורך 
לאיים". אומר לו הפושע: "אני צריך כסף לסיגריות ובירה". מוציא היהודי מכיסו 

'עשר לירות שטרלינג' ומעניק לו בחיוך.
למחרת לאחר תפלת שחרית, רואה היהודי מחוץ לבית הכנסת את אותו פושע. 
הוא נכנס ללחץ, מארגן כמה חברים טובים, ויוצא לבחור להבין מה קרה. וההוא 
אומר לו: "באתי להחזיר לך חמש לירות שטרלינג עודף, הספיקו לי חמש לכל 
הערב"'. שואל היהודי: "וממתי אנשים כמוך מחזירים עודף, הרי אתם רק לוקחים 
ואמר  שפרגן  בחיים  הראשון  האדם  "אתה  לו:  אומר  והמסוכן  מחזירים?".  ולא 
לי שיש לי מבט של מנהיג, ושאני בכלל שווה משהו, אדם כמוך אני לא מסוגל 

לאכזב"...
אם זה עובד על מחבלים, אם זה עובד על גוים, ומאידך, להבדיל אלף אלפי 
הבדלות, אם זה עובד גם מזמן הגמרא ועד היום גם על גדולי ישראל, זה אומר 
יתר  נפשות,  מציל  עידוד  עם  לדרך  צא  שלך.  הילד  עם  גם  לעבוד  יכול  שזה 

ההצלחה כבר תהיה היסטוריה. בהצלחה רבה!
ברוכים תהיו!
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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

 מותאם לבני 
התורה ולציבור הכללי
עזרת נשים פתוחה - 
מסכים מיוחדים לנשים!

השיעור השבועי
*משך כל שיעור שעה וחצי

חופשיתהכניסה 

מפי מורנו הרב חיים רבי שליט"א

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

3

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: 

ברכה על שתיית מים – כשאין הרגשת צימאון
לשתות  ממליצים  שהרופאים  שמעתי  שאלה: 
בימות הקיץ בבוקר, לפחות שתי כוסות מים קרים. 
ונשאלת השאלה, כאשר אדם אינו צמא, ואין לו הנאה 
מכך שהמים מרווים את צמאונו, אלא הנאתו היא מכך 
האם  לגוף,  הבריא  דבר  הוא  בבוקר  המים  ששתיית 

יברך 'שהכל', או לא? 
תשובה: למעשה, תשתה ותהנה, ותכוון לשמור על 
בריאות הגוף, ולקיים את הפסוק )דברים ד, טו(: "ְוִנְׁשַמְרֶּתם 
ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם, ובפרט בימות הקיץ שמזיעים הרבה 
במשך היום. אולם אין לברך על המים, משום שלהלכה 
קיימא לן )ברכות מד.( השותה מים לצמאו מברך 'שהכל 
נהיה בדברו', וכשהשתיה בלא הרגשת צמאון, אסור 
לברך על המים 'שהכל'. ורבינו הגדול זיע"א פסק שלא 
לברך גם כאשר חם מאד, כאשר אין הרגשת צמאון. 
וכן כשהשתיה לפני תענית, כדי שלא יצמא בתענית, 
גם כאן לא יברך אם אין הרגשת צמאון )הליכות עולם ח"א 

דף שנא(.

ובספר היקר והנפלא הלכה ברורה )בסי' רד סע' ז(, פסק 
שגם באופן שמכוון לקרר את גופו, אף שאינו צמא, 
מהמים,  זו  הנאה  שגם  משום  'שהכל',  לברך  צריך 
ספק  כאן  יש  שהרי  עיון,  וצריך  גופנית.  הנאה  היא 
ברכות להקל. ומרן רבינו זיע"א לא פסק כן, וגם רבינו 
לא  י(,  סע'  רד  )בסי'  יוסף  בילקוט  לציון שליט"א  הראשון 
יכוון שהוא צמא,  ויתכן שלכל הדעות, אם  כן.  פסק 
ואף  'שהכל'.  לברך  שצריך  מהמים,  להינות  ורוצה 
ירוויח שתי ברכות: 'שהכל' ו'בורא נפשות', וזה שווה 
'שהכל',  ברכת  רק  בו  שיש  קפה,  מכוס  יותר  הרבה 

והבן! )ועי' שבת קט:(.

בענין החיוב לגדל ָזָקן
לנגוע  אסור  הקבלה  שלפי  אומרים  ישנם  שאלה: 
אינם  שאפילו  יותר,  עוד  מחמירים  וישנם  בָזָקן. 
מסרקים את הָזָקן, שמא תתלש שערה, ואם נתלשה, 
השאלה,  ונשאלת  וכדומה.  בספרים  אותה  מצניעים 
האם בכלל יש חיוב לגדל זקן? ואם כן, מה ההנהגה 

הנכונה ביותר בענין זה?
ידוע  אולם  בקבלה,  מבין  איני  בעניותי  תשובה: 
הספרדים,  התורה  חכמי  שגדולי  ומפורסם,  הדבר 
את  קוצצים  שהיו  זיע"א,  הגדול  רבינו  מרן  ובראשם 
הָזָקן כפי הצורך, ואינם מחמירים שלא לנגוע בו, והרי 
כאן מעשה רב. ויתכן שהאומר שאסור לקצץ ולסדר 
את הָזָקן, לא רק שהוא סתם מצער אנשים תמימים, 
אלא הוא גם בכלל מורה הלכה בפני רבו, ומי התיר 

לו לעשות כן?!
ומרגיש  חסידות,  ממידת  לעצמו  שהמהדר  כמובן 
ואשריו ואשרי חלקו!  זה מצוין,  ה', הרי  בזה עבודת 

והדרת פנים – זקן )שבת קנב.(.
איסור חמור מאד,  ארוך  ָזָקן  בגידול  יש  ולפעמים 
והוא כאשר האדם נשוי, וזוגתו אינה 'מתחברת' לזה, 
ולכן קשה לה לקבל את זה. ומפסיד על ידי כן "ְוִׂשַּמח 
ֶאת ִאְׁשּתֹו" )דברים כד, ה(, שבזה אינו משמחה בשלימות, 
ובפרט בזה הזמן, שיש יצר הרע גדול ומסוכן. ואמרו 
בגמרא )סנהדרין יט :( על פלטי בן ליש שהיה קדוש וצדיק 
רש"י,  ופירש  טוב.  בעל  והיה  הצדיק,  מיוסף  יותר 
את  וחיבב  שגידל  והיינו  ומחבבה',  'מגדלה  שהיה 

אשתו, ולא את זקנו, ע"ש. ועיין עוד למה שכתב מרן 
רבינו הגדול זיע"א ביבי"א )ח"ט יור"ד סי' י(, ותהנה.

מחלוקת בין הגבאים –
 בעניין קניית עמוד לרמקול

שאלה: היתה מחלוקת בין הגבאים, בשאלה האם 
הרבים  את  המזכים  המרצה,  או  שהחכם  כבוד  זה 
בדברי תורה, יחזיקו את הרמקול בידם, או שיש חובה 
על הגבאים לקנות עמוד מתאים, ולהניח את הרמקול 
עליו, כדי שיהיה לחכם נח יותר, או שאין צורך בזה, 
משום שדבר זה דורש הוצאות כספיות לבית-הכנסת? 
מכביד,  או  מטריח  שמלחיץ,  דבר  כל  תשובה: 
יהודי.  לכל  כן  לעשות  חובה  לפוטרו,  בקלות  וניתן 
ועל אחת כמה וכמה שחובה קדושה להעמיד עמוד 
מתאים ועליו הרמקול, כדי שיהיה נח יותר לתלמיד 
שיהיה  צריך  וכן  ברבים.  הדורש  גדול  רב  או  חכם 
הרמקול מכוון היטב לטובת השומעים, רמקול – קול 

רם, שבקלות שומעים, מקשיבים ונהנים, וזה מצוין.
וללא  עמוד  ללא  נייד,  רמקול  שיהיה  ועדיף 
חוטים. ושיהיה הרמקול נמצא בכיסו כל זמן הדרשה 
והשיעור, ויכול לנוע באמצע הדרשה אנה ואנה. ויש 
לנצל כמה שיותר את האפשרויות הניתנים לנו על ידי 

מוצרי החשמל לצורך עבודת ה'.
תלמידים  ששים  שהיו  סד:(,  )יבמות  בגמרא  ומסופר 
שנעשו עקרים מהשיעור תורה של רב הונא, משום 
כולם,  אצל  מוחלט  ושקט  מלאה,  הקשבה  שהיתה 
ומההתלהבות של השיעור לא הרגישו שצריכים הם 
ללכת לבית-הכסא כדי להתפנות. וכיום שיש רמקול 
והגברה, צריך להיעזר בזה מאד, כדי לגרום להקשבה 
של  כספיות  הוצאות  הם  ואלו  הדת.  ולחיזוק  מלאה 

חיזוק התורה, ואסור לחסוך בזה כלל. 

 בחור ישיבה ספרדי שחשקה נפשו 
ללמוד בישיבה ליטאית

שאלה: בחור ספרדי שחשקה נפשו ללמוד בישיבה 
ליטאית, ויש לו קצת קושי ללמוד בישיבה ספרדית, 
האם נכון הדבר שילמד בישיבה ליטאית, או שעדיף 

לו להתאמץ וללמוד בישיבה ספרדית?
ללמוד  לו  וקשה  לו  מפריע  באמת  אם  תשובה: 
ויצליח  ליטאית  בישיבה  ילמד  ספרדית,  בישיבה 
ברוחניות  ולהתעלות  לעלות  יתברך  ה'  בעזרת 
יט.( אין אדם לומד  )עבודה זרה  ובגשמיות. וחז"ל אומרים 

אלא במקום שליבו חפץ.
של  והמנהגים  המסורת  על  שישמור  והעיקר 
הספרדים, גם כשלומד ומתעלה בישיבה ליטאית, וזה 
מצוין. ואף שמגיע להם יישר כח גדול על כל פעלם, 
מכל מקום עליו להשאר תמיד בן תורה ספרדי השמח 
הספרדים  התורה  חכמי  בגדולי  גם  ושמח  בחלקו, 

שלנו.
וראה בנודע ביהודה )אבן העזר סי' עד( שחי לפני מאתים 
שנה, שכותב כמה שורות של שבחים גדולים ונוראים 
ביראת כבוד על הרב רבי יצחק בכר זיע"א, שהיה רב 

בתורכיה. "ְוַאל ִּתֹּטׁש ּתֹוַרת ִאֶּמָך".

כמה עצות שלא להפסיק באמצע הלימוד
ניתן  מה  עצות  לנו  לתת  יכול  הרב  האם  שאלה: 
לעשות שלא להירדם, ולא לשתות, באמצע הלימוד? 
חובה  האם  הלימוד,  באמצע  להתפנות  צורך  וכשיש 
להתאפק,  שאפשר  או  תשקצו',  'בל  מפני  לקום 

והתורה מגנא ומצלא? 
השינה  לפני  לאכול  שלא  להתאמץ  יש  תשובה: 
שלא  להתאמץ  וכן  הגוף,  את  המכבידים  מאכלים 
עירני  להיות  כח  לו  יהיה  זה  ידי  ועל  מאוחר,  לישון 

בשעת הלימוד.
לפני  בבוקר  לשתות  שלא  עוד  להשתדל  יש  וכן 
לידו  מים  כוס  להכין  יש  אלא  כלום!  ממש  הלימוד, 
קטנה,  לגימה  פעם  מידי  ממנו  וילגום  הלימוד,  בעת 
וזה יעזור לו שיהיה גופו נקי, ויהיה כולו מסור לתורה.

אולם כמובן שכשיש לחץ וצורך, חובה להתפנות, 
ובהלכה  מגנא'.  אגוני  ותורה  'אתאפק  לומר  ואסור 
את  להחזיק  יכול  שאינו  עד  שמתאפק  שמי  כתוב 
עצמו, הלימוד שלומד הוא תועבה, ונקרא חסיד שוטה, 
כידוע. והחכמה היא להתחזק, להסתדר ולחפש עצות 
שלא להגיע למצב זה כלל. ועיין בבכורות )מד:( מעשה 
וכן ביבמות  שהיה עם שמואל ועם מר בר רב אשי. 
)סד:( על רב הונא שהיה חכם וניצל, וכנראה שידע לא 

ידי זה שלא  להגיע למצב שצריך הוא להתאפק, על 
שתה כלל באמצע הלימוד.

אשה המעוניינת להשתתף בועד בית-הכנסת 
לעילוי  בית-כנסת  שהקימה  אשה  שאלה:   
נשמת הוריה, וכעת היא רוצה להיות שותפה בועד, 
ולהתערב בכל מה שקשור להנהלת בית הכנסת, מה 

דעת התורה בזה?  
תשובה: אסור בהחלט! לאשה מותר להתעסק אך 
מדריכת  או  בלנית  כגון  לה,  המתאים  בתפקיד  ורק 
כלות וכדומה, אבל להתעסק בתפקיד המעורבים בו 

גברים, זו סכנה עצומה לרוחניות של כולם.

טיפול רגשי לילד – על ידי מטפלים מהציבור 
הכללי

רגשי  טיפול  בילד  לטפל  מותר  האם  שאלה:   
דרך קופת-חולים, בעוד שהמטפלים שם הם מהציבור 
למטפל  פרטי  באופן  לקחתו  שחובה  או  הכללי, 

מהציבור החרדי? 
תשובה: כדאי שהאבא יתלווה אליו למפגשים אלו, 
ויהיה נוכח בחדר בעת הטיפול, כדי לשמוע ולהתרשם 
מרוח הדברים, ואם זה נראה מתאים אפשר להמשיך 

לחיים טובים.

משודכת שרוצה לחבוש פיאה לאחר החתונה
 שאלה: בחור ספרדי שהציעו לו בחורה 'כלילת 
המעלות', אלא שדא עקא, היא רוצה לאחר החתונה 
זו  להצעה  להיענות  האם  לראשה,  פאה  לחבוש 

ולהיפגש, או שעדיף להימנע?
תשובה: יש להתרחק מהצעות כאלו ולא להיפגש 
כלל. חבישת פאה היא איסור מוחלט, ואין להתפשר 
על כך. ולספרדיות יש עוד איסור של "ְוַאל ִּתֹּטׁש ּתֹוַרת 

ִאֶּמָך" )משלי א, ח(.

 )דברים שנשא
  מרן זיע"א 

 בשיעורו השבועי
 במוצש"ק בלווין(

מדברי מרן 
רבינו הגדול 
זיע"א:

  אלו המכשירים שאסרו אותם גדולי ישראל,

לא להשתמש עם זה בכלל!
 כל המכשירים הטמאים, תוציאו אותם!



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

מעשה שהיה ברבי יום טוב ליפמן הלר בעל "תוספות יום טוב" אשר כיהן 
כרבה של עיר פראג, וניהל את הקהלה הגדולה במישרים, והנהיג בה הנהגות 
היתה  כה  עד  כי  הממשלה.  שהטילה  המסים  בעניני  ישרים,  וסדרים  טובות 
בידי תקיפי הקהלה, אשר חלק מהם השתמשו  עניני המסים מסורה  הנהגת 
נטל המסים על המון העם, מבלי שיצטרכו עשירי  בכח משרתם להטיל את 
הקהלה לשאת בעול הכבד לפי מצבם. הדבר נגע ללב רבי יום טוב הלר, והוא 
נכנס בעובי הקורה, והצליח להעמיד את עצמו בראש השמאים, והוא העריך את 

חלוקת המסים לפי רכושו ומעמדו של כל אחד ואחד מהקהלה. 
הדבר הזה עורר את חמתם של חלק מעשירי הקהלה, ובעיקר  חרה לעשיר 
אחד בשם רפאל, אשר החל לחתור בכל כחו כדי להעביר בכל מחיר את רבי 
יום טוב מרבנותו, רפאל זה היה חלפן חצר הקיסר, ולכן היו לו קשרים עם שרי 
המלוכה בעיר הגדולה, שרים אלו היו חייבים לו כל אחד מהם סכומים גדולים 
של כסף, ואז פנה אליהם בהצעה, שהוא מוכן לוותר על חלק מהסכום שחייבים 
לו, ובתמורה יעזרו לו לסלק את רבי יום טוב מרבנות פראג. לאחר מכן פיתה 
את אחד הדיינים ולמדן נוסף אשר היו משונאי הרב, והם העתיקו וסילפו קטעים 
מספר "מעדני מלך" שחיבר רבי יום טוב, ורצו להוכיח בזה כי הרב הינו מסוכן 

ומזיק גדול למדינה. 
בבית האסורים,  והושב  נתפס  טוב  יום  ורבי  הדברים פעלו אצל המלכות, 
המלכות התיחסה לדברים בחומרא רבה, והרב יום טוב היה צפוי לעונש מות, 
ולגירוש כל היהודים מעירו. אך ה' שומר ישראל הקדים רפואה למכה, ורבי 
שמואל בנו של רבי יום טוב שחזר מהישיבה בעיר מיץ, ולא ידע ממה שאירע, 
הצילו! מפי אשת  בקריאות  רבה,  צווחה  ולפתע שמע  העיר,  בגן  לנוח  וישב 
שגריר צרפת, כי נשאה בזרועותיה את התינוק שלה, ועליו שמיכה אדומה, והנה 
שור נגח בראותו שמיכה אדומה התחיל להשתולל ולרדוף אחריה, והיא בורחת 
ממנו, וצווחת הצילו! מיד רץ הבחור לעזרתה, וחיש מהר הוציא את השמיכה 

האדומה, והשליך אותה לעבר השור, והשור דרך עליה ורמסה בכל כחו, עד 
שעשאה לחתיכות דקות, ובזה הציל את אשת השגריר ואת תינוקה ממות בטוח. 

בבית  אותו  ביקר  הגאון,  לאביו  קרה  אשר  את  לו  ונודע  לביתו,  וכשהגיע 
האסורים, וסיפר לו אביו את כל התלאה אשר מצאתו מידי המלשינים. מיד קם 
והלך אל בית השגריר הצרפתי. השגריר ורעיתו קיבלוהו בכבוד גדול, וסיפר לו 
את כל מה שאירע לאביו הגאון, והבטיח לו השגריר שיעשה ככל יכלתו להציל 
את הרב, ובבוא השגריר אל המלך, אשר הדריך את השופטים לגזור משפט 
מות על הרב, תבע ממנו לבל יזיד לעשות כן, ואיים בשם מלכות צרפת כי לא 
תעמוד מנגד על משפט עול כזה. ואז נסוג המלך הרשע ממחשבתו הרעה, אך 
המיר את עונש המות בכופר נפשו של הרב, בעונש כספי כבד, עד שיצא נקי 

מנכסיו. וגם הדיח אותו ממשרתו. 

אך יד ה' נגעה במלשיניו, ומתו הם ובניהם בזה אחר זה, על אף שרבי יום 
טוב מחל להם בלב שלם. באותם ימים חלה גם אותו עשיר רפאל שהיה ראש 
מאחר  לבקרו,  ללכת  טוב  יום  רבי  רצה  דוי,  ערש  על  מוטל  ויהי  המלשינים, 
שקודם להלשנה, הוא היה מאוהבי הרב, אך חשש שמא רפאל יחשוב, כי הרב 
בא לשמוח לאידו. בעודו מסתפק, בא משרתו של הגביר רפאל, וביקש בשם 
אדונו שיבא מהר לבקרו, כי יש לו לדבר עמו דבר נחוץ מאד. הלך אליו רבי 
יום טוב, ומצאו שוכב במטתו ומתפתל מיסוריו. פנה אליו החולה ואמר, יודע 
אך  הצרות,  כל  לו  וגרמתי  שלו  הרודף  הייתי  אני  כי  לכבודו,  שהתברר  אני 
עם זאת, לא היתה כוונתי חס ושלום להרע לכם בממדים כאלה. ואני מבקש 
מחילה וסליחה, ומבקש מרבינו שיתפלל בעדי, חוס וחמול על נשמתי, ותמחול 
לי, ותתפלל בעבורי לפני הקדוש ברוך הוא כי ירפא אותי, כדי שאוכל לתקן 
את אשר שחתתי. והתפרץ בבכיות סוערות. ואכן רבי יום טוב נענה לו ואמר, 

שמוחל לו בלב שלם.

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרֵּבה...
ּומֹוֵחל ַעל ֶעְלּבֹונֹו... )אבות ו, א(.


