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כמַ לְּ ָאכִים  -הָ ַרב הַ גָאֹון ְּרפָ אל בָרּוְך טֹולֶ ָדנֹו זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְּ
הרב הגאון רפאל ברוך טולדנו זצ"ל -נולד במקנס שבמרוקו בשנת ה'תר"ן ( .)0981נצר
למשפחה של  54דורות של רבנים וחכמים ששימשו בקודש .ממגורשי ספרד (מצאצאי ר' יוסף
טולדנו) .בני המשפחה התיישבו בעיר מקנס .כבר בצעירותו התגלה כבעל כישרון רב ובעל
התמדה עצומה ותפיסה מהירה ובעל זיכרון חזק ובתוך שנים מועטות היה בקי מופלג בש"ס
ובפוסקים .בשנת ה'תרס"ח ( )0819בהיותו כבן  09התמנה לדיין במקנס לאחר שידע את השולחן
ערוך ונושאי כליו על בורים .בשנת ה'תרע"ז ( )0801לאחר פטירת אביו ,התמנה לאב"ד ולרבה
הראשי של העיר .תפקיד אותו מילא במשך  45שנים .הקים מוסדות רבים :ביקור חולים -סיוע
רפואי לעניים בחינם .דובב שפתי ישנים -בית דפוס שבו הוציא לאור ספרים של חכמי מרוקו.
שובו בנים -תנועה לחזרה בתשובה .מלביש ערומים -אספקת ביגוד לנזקקים .מוהר הבתולות-
סיוע לחתנים ולכלות .ת"ת -שמנה כ 0,911-תלמידים .ישיבה -אליה נהרו מכל קצוות המדינה.
בתי חינוך לבנות ישראל ומושב זקנים .כ"כ הקים ישיבה לבני הכפרים והעיירות הסמוכות.
דאג למחסורם של תלמידיו ,החל בביגוד ומזון וכלה בטיפול רפואי .מדי יום מסר שיעורי תורה
בבית מדרשו לפני כ 041-משתתפים ,ובימי שישי היה מחלק בעצמו לעניים כספים שגבה מתושבי
העיר .בשנת ה'תשכ"ג ( )0814עלה לישראל והתיישב בבני ברק ,תחילה בשכונת זיכרון מאיר,
ובסוף ימיו בשכונת רמת אהרון .דרש דרשות התעוררות וחיזוק בקרב עולים ממרוקו ביישובים
שונים כדי להשפיע עליהם לשלוח את בניהם לישיבות .בקי גדול בכתבי הזוהר ובספרי
האריז"ל .גאון בנגלה ובנסתר .צאצאיו הקימו ישיבות ובתי מדרש על שמו :ישיבת חזון ברוך
בצרפת ,ישיבת אור ברוך בירושלים וקהילת עטרת ברוך בבני ברק .נפטר ב-י"ח חשוון ה'תשל"א
( .)0891חי כ 91-שנה .ציונו בבית הקברות של נציבי ישיבת פוניבז' בבני ברק.
אביו :הגאון ר' יעקב (רבה של מקנס) .אמו :מרת חנה (לבית סודרי) .מרבותיו :אביו -ר' יעקב ,הגאון
ר' חיים בירדוגו (רבו המובהק) ,הגאון ר' חיים משאש (רבו במוסר) ,הגאון ר' יוסף אלקובי (רבו
בקבלה) .אשתו :מרת רחל (בתו ר' שלום עמאר) .בניו :ר' יוסף (רב קהילת "עטרת ברוך" בבני ברק) ,ר'
יעקב (ראש ישיבת "חזון ברוך" בצרפת) .חתניו :ר' שלמה טולדנו (קרוב משפחתו) ,ר' יוסף טולדנו (קרוב
משפחתו) ,ר' דוד צבי מרצבך (בנו של ר' יונה מרצבך ,ראש ישיבת קול תורה) .מספריו• :קיצור שולחן
ערוך -למנהגי מרוקו ופיוטים (המוכר בפיוטיו אשורר שירה) •יקוד החמה -תולדות רבינו.

מ

וצאי שבת קודש .בחוץ משתוללת סערה ,וגשם זלעפות ניתך ארצה .בבית שוכב רבינו ,רתוק למיטתו מחמת
חוליו ,ובניו קוראים לפניו מהספר 'אור החיים' הקדוש .מישהו נכנס וסיפר שיהודי פלוני מן העיר אושדא נכשל
בעסקיו ופשט את הרגל ,ונושיו הערביים מבקשים להרשיעו בפלילים ולהשליכו לכלא .כהרף עין ניתר רבינו
ממיטתו ,והכריז שהוא נוסע בזה הרגע לאושדא  -מרחק של כארבע מאות קילומטרים! לא עצר בעדו חוליו,
לא תשישותו וחולשתו ,לא השעה המאוחרת ולא הסערה המשתוללת .שלוחי מצוה אינם ניזוקין ,ועליו
לעשות כל שביכולתו! מיד התעטף באדרתו ויצא אל רציף הרכבת ,נסע במשך תשע שעות רצופות ,הגיע
לאושדא ונכנס מיד לעובי הקורה.

הרב ניהל בעצמו מגעים מייגעים עם בעלי החוב הערביים ,הצליח להשפיע עליהם לוותר על מחצית החוב
אם המחצית השניה תשולם להם במזומן .אז פנה לנגידי היהודים באושדא ,התרימם ,שילם לבעלי החוב
ופדה מהם את שטרי החוב וקרעם .קיבץ עוד שש מאות אלף פרנקים ,ומסרם לסוחר פושט הרגל ,כדי
שיפתח מחדש את מסחרו ,ויעמוד על רגליו .לאחר מכן שב ,וחזר למקנס ,למיטת חוליו...
ימי צעירותו של רבינו  ,כאשר היה אב לילדים רכים ,השתובב אחד מבניו והיה צורך להענישו .נטל הצדיק ברוך את בנו ,הוכיחו על פניו
וייסרו על התנהגותו הבלתי ראויה .הילד הכיר בחומרת מעשיו והרכין את ראשו בעצב ובבושת פנים .הילד ידע ,שהעונש מגיע לו ,הוא
קיבלו בדומיה ובהשלמה ,והבטיח שלא ישוב לסורו .לאחר מכן יצא מחדרו של האב ,אל אמו ואל אחיו ,שהיו בחדר הסמוך.

ב

לפתע נחרדו האם ובניה -מן החדר הפנימי נשמע קול בכי מרטיט .מיהרו להיכנס אל החדר פנימה ,ומה רואות עיניהם? האב הגאון
הצדיק ,בוכה ומתייפח" ...מה לך ,אבא?" קראו בקול" .אני מייסר את עצמי על עונשו של הילד" ,השיב האב" .אם חטא הילד  -זהו
הכישלון שלי ,כאביו מחנכו .לו הייתי מדריכו כראוי ,היה מתנהג בהתאם .כישלונו  -הוא כישלוני!" .הוא המשיך לבכות על עצמו,
ולערוך חשבון נפש.

ב

כל לילה היה רבי רפאל ברוך מתעורר ב"אשמורת התיכונה" יורד מעל מיטתו ויושב על הקרקע לערוך "תיקון חצות" ופעם כשעמד
בתחינה זו התאמץ והתמוגג בים של דמעות ,עד שנפלה עליו תרדמה בחלומו נגלה אליו אליהו הנביא והגיד לו ,מה שהגיד ,עד
שהתאושש ויקץ ,בחדרו ישן אז על גבי מיטה סמוכה ,חניכו הצעיר רבי מישאל דהאן זצ"ל (כיהן כרבה של באר-שבע) .מרוב שמחה
והתרגשות העירו רבי רפאל ברוך ובישר לו" ,אשרי מי שראה פניו בחלום".

ב

משך השנים התגורר הרב בדירה בשכירות ונימוקו עימו" :עדיין לא נבנה בית המקדש  -ביתו של הקב"ה  -ולי תהיה דירה משלי?!".
אולם בשנותיו האחרונות החל להתעניין ברכישת דירה .בני ביתו נדהמו לשמוע על כך ,ושאלו את הרב ,מדוע במשך שנים לא חשוב היה
לרב לרכוש דירה ,ואילו כעת באחרית ימיו הוא פועל לקנות דירה? .ענה להם הרב " :כל עוד האחריות על מעבר דירה הייתה מונחת על
כתפי ,אז הרשיתי לעצמי להימנע מרכישת דירה ,אולם היות שזקנתי  -ואם אסתלק מן העולם ,תצטרך הרבנית להיטלטל מדירה
לדירה ...לכך כמובן לא אסכים" .וכך היה  -זמן קצר לאחר רכישת הדירה התבקש הרב לבית עולמו.
תש"פ | גיליון 07
הצדיקים | פרשת וירא | י"ח חשוון תש"פ
פניני הצדיקי

2/10

אִ ם ִראׁשֹונִים

כמַ לְּ ָאכִים -הָ ַרב הַ גָאֹון הַ מְּ ֻקבָ ל מָ ְּר ְּדכַי ׁשָ ְּרעָ בִי זצ"ל
ְּ

המקובל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל :נולד בשנת ה'תרס"ז ( )0819בדרום תימן .בילדותו
התייתם מהוריו וגדל בשרעב (תימן) בתנאים קשים של יתמות ועוני ,כשעל חייו מאיימת כחרב
מנופפת גזירת היתומים– להעביר כל ילד יהודי יתום מדת אבותיו לדת האיסלאם! אך אהבת
התורה יקדה בעצמותיו ומשחר ילדותו עמל ויגע לזכות לכתר תורה .השקיע עצמו בים
התלמוד ,למד בעיון רב את דברי רבותינו ראשונים ואחרונים.
בהיותו בגיל  9מונה למארי המרביץ תורה .בהגיעו לגיל  04עמד למבחן פומבי אצל חכמי
שרעב על כל ארבעה טורים ומשנה תורה להרמב"ם ועבר בהצלחה מרובה אך למרות גינוני
הכבוד ,שחלקו לו ושליטתו המלאה בש"ס ,בארבעת חלקי שולחן ערוך וברמב"ם לא זחה עליו
דעתו .שינה את שם משפחתו לשרעבי משום שר"ת של שלום רב על בני ישראל.
במשך שש שנים רצופות עינה בצום את נפשו ממוצאי שבת עד ליל שבת והקדיש עצמו
ללימוד התורה .בשנת ה'תרצ"ב ( )0840עלה לארץ ,קבע מושבו בירושלים התגורר בשכונת
"מחנה יהודה" ולמד בישיבות הידועות "אמת ליעקב" ו"בית אל" .לאחר מכן ייסד את ישיבת
"נהר שלום" ועמד בראשה.
כונה זקן המקובלים וראש עדת המכוונים .התפרסם כאיש מופת וכירא חטא .מקובל עצום,
בעל רוח-הקודש .איש חלוש היה ואף מספר פעמים לקה בהתקף לב ,סכל מסכרת ,לחץ
דם גבוהה וחולי המעיים .מעונו פהיה שוט ודל אך כל זה לא מנע ממנו לקבל את הרבבות
שפנו אליו .רבים פנו ונושעו :עקרות ,בעיות בזיווגים ומחלות קשות ל"ע ושאר מרעין בישין.
נפטר ב-כ' מר-חשוון תשמ"ג ( .)3891חי כ 75-שנים ,ציונו בהר המנוחות.
אביו :ר' יהודה .אמו :מרת מרים .אשתו :מרת לאה .מרבותיו :סבו ,ר' אברהם יפת תעיזי,
ר' חיים סינואני ,ר' משמר נסים .מתלמידיו :ר' עובדיה יוסף ,ר' מרדכי אליהו ,ר' מאיר יהודה
גץ ,ר' אברהם הכהן ,ר' מאיר לוי ,ר' רפאל רפאלי ,ר' יששכר דב רוקח השני מבעלז ,ר' בניהו
שמואלי ,ר' שלמה פישר ועוד רבים.
בספר "דרך צדיקים" הובאו סיפורים מאלפים ומדהימים על רבנו ,הרב מרדכי שרעבי זצ"ל בהם ניכר
לראות באופן ברור ,כי הרב היה בעל רוח-הקודש ואעפ"כ היה צנוע וברח מן הכבוד .מטעם הכמוס עמו,
נמנע הצדיק להגיע בתחילת התפילה לבית-מדרשו ,ולכן מביתו ששכן מול ביה"כ ,הטה אוזן קשבת לקולו
של החזן שהתנצח בנגינה והגיע עדיו .ומידי יום ,תכנן רבינו בקפידה את זמן בואו לביה"כ.
בחירתו נפלה דווקא על קטעי התפילה ,שבהם עומדים הקהל על רגליהם בלאו הכי כתקנת חז"ל .כגון
"ה' מלך ה' מלך"" ,ויברך דוד" או ב"תהילות לא-ל עליון" .ואם קרה שהגיע מביתו קודם לכן ,נעמד רבנו
בחצר ביה"כ והמתין לחזן ,ורק אח"כ נכנס .וזאת ,כיוון שרצה למנוע טירחה מהציבור הקמים מפניו,
ולא ליהנות מהכבוד שחלקו לו קהל המתפללים ,בעומדם מלוא קומתם לכבודו.

ה

רבנית הצדקת לאה שרעבי ע"ה ,השיבה ביום כ"א שבט ה'תשל"ח את נשמתה הטהורה ליוצרה לאחר
שסבלה ייסורים קשים בעטיה של המחלה ר"ל .בהלווייה השתתפו מכל שכבות הציבור :רבנים ,אדמורי"ם,
ראשי ישיבות ,אברכים ,בעלי בתים ונשים מתלמידותיה בדרכה האחרונה לעבר הר המנוחות .לאחר מסע
ההלוויה ,נכנס הרה"ג מרדכי אליהו לביתו של רבינו מרדכי שרעבי ,כדי לקיים סעודת הבראה כנהוג .בתוך
כך פנה אליו הצדיק בבקשה שיבוא לישיבת "נהר-שלום" בשבת הקרובה ,כדי לדרוש לכבודה של
הנפטרת .הרב אליהו הביע את הסכמתו ושב לביתו.

כשהגיע יום שישי ,פ קדו גשמי זלעפות את ירושלים .ממטרים עזים נתכו ארצה והקור חדר לעצמות .הרב אליהו ,בראותו את מזג האוויר
הסוער ,אמר לנפשו :הואיל ומרחק רב מפריד בין ביתו שב'קרית משה' לבין ישיבת 'נהר שלום' אשר בשכונת 'מחנה יהודה' ,ובחוץ
יורדים גשמים עזים .לכן ,אין בדעתו ללכת לעצרת התעוררות האמורה להיות למחרת בשבת .ובלאו הכי חסרונו לא יורגש ,שהרי יבואו
רבנים נוספים לדרוש שם .הוא שמר על הדברים בלבו ,ולא שוחח על כך עם איש.
בליל שבת קודש לאחר הסעודה ,הבחין ר' אליהו ביהודי ,שנכנס לביתו .מקום בו מוסר הוא שיעור .לאחר הדרשה ניגש לרב אליהו ואמר לו:
" שבת שלום .שמשו של הרב מרדכי שרעבי אני ,ובאתי לומר לך ,שאל תמנע עצמך מלבוא למחרת לדרשה ,ואפילו אם ירד גשם" .הרב
התפלא ושאלו" :מי אמר לרב ,שאין בדעתי לבוא?" ,השליח השיב ,שאינו יודע מאומה מכך ,רק הגיע כדי לומר לו ,שיבוא .הרב חשב קמעא
ואמר לשליח" :אמור לרב שרעבי בשמי ,שאם מחר ירד גשם  -לא אבוא לדרשה" .תשובתו לא ערבה לשליח ,והוא הפציר ברב שיבוא .הרב
אליהו נענה ואמר ,שיאמר לרב שרעבי ,שיבטיח לו ,שלא ירד גשם ואז אבוא לדרשה .אך השליח לא הרפה ממנו ,עד שהרב אליהו הסכים.
למחרת ,ביום שבת קודש פרשת משפטים ,התגברו הגשמים והרחובות מלאו במים .הרב אליהו החליט ,שבמזג אוויר סגרירי כזה ,הוא
פטור מללכת כדי לבוא לדרשה ,שהרי עלול הוא לחלות .אולם ,לפתע ,שעה קלה קודם הדרשה ,חלה התבהרות בשמים ,הגשם פסק
וקרני השמש הציצו בין קרעי העננים .הרב אליהו ראה בכך אות משמים! והזדרז ללבוש את מעילו ועשה דרכו לעבר ישיבת "נהר שלום".
בהגיעו לישיבה ,ראה ,שהמקום מלא עד אפס מקום באנשים אשר באו לכבודה של הנפטרת הדגולה .הרב אליהו אמר לרבינו "שבת שלום"
והתכונן לעלות לבימה ולשאת את דבריו .אולם רבינו הביט בו ואמר במתינות" :הנרטבת בגשם?"" -לא" ,השיב ר' אליהו" .ובכן" ,המשיך
הרב שרעבי ואמר" ,עתה יכול הגשם להמשיך ולרדת" ,ומיד התחדשו הגשמים.
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אִ ם ִראׁשֹונִים

כמַ לְּ ָאכִים -הַ מְּ ֻקבָ ל הָ ַרב חַ יִים חַ ְּג'בי זצ"ל
ְּ

המקובל רבי חיים חג'בי זצ"ל -נולד בשנת ה'תרכ"ו ( )0914למשפחת תלמידי חכמים
ורבנים .עוד בילדותו ניכר ובלט בחריפותו ובמידותיו הטובות ביחוד לאחר שאביו שלחו
ללמוד בישיבה בעיר צנעא .כיהן כנשיא אב"ד ורב קהילת "רבוע" במחוז כוולאן
שבתימן .גאון בנגלה ובנסתר .בקי בקבלה .בעל רוח-הקודש .ירא שמים .ענוותן.
מלומד בניסים .רבים פנו אליו בצרותם -ונושעו .אף היום רבים רואים ישועות על ציונו.
עלה לארץ ישראל בחודש תשרי ה'תש"י ולאחר כחודש התבקש לבית-עולמו .נפטר ב-
כ' חשוון ה'תש"י ( .)0858חי כ 95-שנים .ציונו בבית-הקברות סגולה שבפתח-תקווה
(חלקה ד שורה מ).
אביו :ר' משה (מוסא) .ילדיו :ר' חיים ,ר' משה ,ר' יחיא .מרבותיו :אביו ,ר' משה (מוסא).

מ

עשה זה התרחש בתימן 'ביהוד אל רבוע' כחמש או שש שנים לפני עליית "מרבד הקסמים"
(בשנת ה'תש"ד  0854לערך) .איילה הייתה ילדה בריאה ,מלאת חיים וחברותית ונהגה לשחק ככל
בנות גילה במשחקים השונים ככל הילדים .בהיותה בת עשר שנים בערך ,חשה ברע ,חלתה ול"ע
נתבקשה לבית-עולמה.
השמועה על דבר פטירתה של הילדה הקטנה עשתה לה כנפיים בכל האזור מחוז 'כוולאן' ובמיוחד
ביישוב 'רבוע' שבו התגוררה ,וכל קרובי המשפחה ,שכנים ידידים ומכרים החלו לנהור אל עבר
משפחתה על מנת לחלוק לה כבוד אחרון ולקוברה .נשלחו מספר גברים לכרות קבר עבור הילדה
בבית העלמין היהודי .לאחר מספר שעות כשסיימו את מלאכת המצווה ,החל הציבור במסע
ההלוויה.
כשהגיעו לבית העלמין היהודי הבחינו כי הרה"ג המקובל ר' חיים חג'בי רב הקהילה שהיה אמור
היה להיות נוכח במקום להספיד ולעורר את הלבבות לא נוכח במקום .מיד שלחו להודיע ולבקש
מכבוד הרב שיגיע לבית העלמין ,כיוון שהציבור מחכה לו שיערוך את סדר הקבורה והספד הילדה.
הגיעו שליחים אל הצדיק ואמרו לו את דבר שליחותם .ענה להם הרב ,שלא ילך עימהם וגם ציווה
עליהם לומר לכל הציבור הנמצא בבית העלמין לחזור על עקבותיהם ,ועוד הוסיף הצדיק ואמר ,כי
הילדה תתעורר ותחזור לחיים .נדהמו השליחים ואמרו לרב" :כבוד הרב כבר חפרו את הקבר".
ענה להם הצדיק" :הקבר לא נועד לילדה .הילדה תחיה והקבר נועד לקשישה" ואף נקב בשמה
פלונית אלמונית.
כשחזרו השליחים ומסרו את דברי הרב למלווים בבית העלמין ,נדהמו כולם והמולה נשמעה בין
הציבור ,אלא שבינתיים הילדה המתה התעטשה שלוש פעמים ברציפות לתדהמת הנוכחים,
ומיד הסירו מעליה את התכריכים ושמו פניהם יחד עם הילדה אל עבר היישוב ...בעודם נכנסים
אל היישוב הגיעה אליהם שמועה ,כי פלונית אלמונית הוכשה על ידי נחש ונפטרה .מיד פנו כל
הציבור יחד עם כבוד הרב לטפל בנפטרת האחרת וטמנו אותה בקבר שחפרו בתחילה עבור הילדה.
חלפו שנים ,ואיילה זכתה ועלתה לארץ ישראל יחד עם כל בני משפחתה בעליית "מרבד הקסמים".
קבעה את מגוריה בעיר פתח תקווה ,והיא עדות חיה למעשה.

מ

עשה בגוי עשיר ואלים ולו בתוך המקנה שור מובחר גדול וחזק ,שבו היה מתפאר שאין דומה לו .לימים נפל השור חסר אונים לא זז ובקושי רב
נשם ורק עיניו פקוחות כמו בוהות בחלל ,ראה הגוי את שורו מקור גאוותו במצב זה ונזדעזע .אותו היום יום שישי היה ערב שבת קודש ,יהודי
'רבוע' שבמחוז כוולאן שבתימן כבר היו בבית הכנסת מצפים ומחכים לקבל את פני שבת מלכתה .והנה הופיע הגוי בפתח בית הכנסת והחל
צועק" :רב היהודים צא החוצה מיד! צא!!".
שמע רבינו ויצא אל הגוי .אמר הגוי לרב" :השור שלי מקור גאוותי שוכב כמו מת ,ואני דורש שתעשה לו קמע שיבריא!!" .ענה הרב לגוי" :עכשיו
אי אפשר כי השבת בפתח וגם כלי הכתיבה אינם עימי ,לכן בבקשה תבוא אליי במוצאי השבת ואשתדל בעזר השם לסייע לך" .אך הגוי לא קיבל
את דברי הרב והתעקש ,שהרב יעשה לשורו קמיע מיד.
הרב שוב הסביר לגוי בנימוס ובסבלנות ,כי עוד רגע קט זמן כניסת השבת ,אך למרות כל הסברי הרב הגוי המשיך להתעקש ואף דיבר אל הרב
בעזות מצח ובלשון גסה ואף הרים קולו יותר ויותר .הרב שוב הסביר לגוי ,שעוד רגע והשבת נכנסת ושיבוא אליו במוצאי שבת ,אך הגוי העיז פניו
ורצה לכפות את דעתו על הרב אף באיומים ,ראה הרב שכך ופנה לאחוריו ,על מנת להכנס חזרה לבית הכנסת להמשך התפילה.

כעס הגוי מאוד ,פסע אחרי הרב ודחפו בחוזקה ,ראה הרב את רשעותו וחוצפתו של הגוי וביקש מהגוי להמתין רק רגע קט והוא יכתוב עבורו
קמע .נכנס הרב לבית הכנסת לקח שארית של פתיליה שרופה וכתב על פיסת נייר את הפסוק "השור ייסקל וגם בעליו יומת" .קיפל הרב את
הנייר קשר בחוט ואמר לגוי" :קח את זה ,כפי שביקשת ותקשור בחוט בין קרני השור".
הגוי שמח שמחה גדולה רץ לביתו וקשר בין קרני השור ,כפי שאמר לו הר ב ,והנה השור קם על רגליו והוא בשיא כוחו ,שמח הגוי והמתין בקוצר
רוח לבוקר המחרת ,שבו יוציא את השור למרעה ויראה את יופיו וחוסנו לכל עובר אורח מזדמן.
למחרת בבוקר יום שבת קודש בעוד היהודים בבית הכנסת הגיעה אליהם שמועה ,כי אותו גוי אלים יצא לרעות את שורו והשור נגח את בעליו
והמיתו וכשראו זאת העוברים והשבים רצו וסיפרו לבנו של הגוי ,כי השור נגח את אביו והמיתו ,לקח בן הגוי את רובהו בידו ורץ אל המקום,
וכשראה את אביו שותת דם ,נתמלא זעם וירה בשור והרגו...
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים -

הָ ַרב יִחְּ י ָא נְּתַ נְּאל הַ לוִי ַאלְּ ׁשיְך זצ"ל

הגאון רבי יחיא נתנאל הלוי אלשיך זצ"ל :נולד בצנעא (בירת תימן) ב-י"ג תמוז ה'תרע"ה
( .)0804נפטר ב-כ''א חשון ה'תשנ''ז ( .)0881חי כ 90-שנים .ציונו בהר המנוחות בירושלים
(בסמוך לציונו של הגאון חיד"א זצ"ל) .מגדולי חכמי תימן בדורנו .בהיותו כבן שש התייתם מאביו.
סבו ואחי אמו לקחוהו לביתם ודאגו למחסורו .משחר ילדותו נתגלה כבעל תפיסה מהירה כבעל
זיכרון יוצא מגדר הרגיל והיה יודע בע"פ את פרשיות התורה עם תרגום אונקלוס .אולם רבנו לא
סמך על זכרונו .והיה שוקד ועמל בתורה ביגיעה עצומה .כן נהג להתבודד שעות רבות וללמוד.
כבר מגיל צעיר החל לעסק בהרבצת תורה.
בשנת ה'תש''י עלה לא"י עם כל הספרייה המפוארת של ביה"כ אלשיך .במו ידיו העלה את
הספרים וכתבי היד למטוס אך בהגיעו לארץ נמסר לו כי הספרים נשרפו -עד סוף ימיו גזלה זו
ציערה אותו ואף השפיעה על מצבו הבריאותי .נשלח בתחילה למחנה העולים עין שמר .לאחר
שנודע לממונים שם כי הרב נהג לנאום במחנה כדי לחזק בקרבם את שמירת המסורת ובכך
"מפריע" להם להעביר את יהודי תימן על דתם .הוציאו אותו מהמחנה והוא התגורר במעברת
''תלפיות'' שבירושלים במשך כארבע שנים .הדאגה לשלום החינוך של ילדי ישראל בערה
בעצמותיו .והוא פעל רבות לשמור על קדושת המחנה ועל החינוך הטהור .כל ימיו נהג בקדושה
וטהרה והיה משתתף בצערם של ישראל.
לאחר לחצים רבים ,הסכים רבנו (למורת רוחו) להשתתף בחידון התנ''ך העולמי כנציג ישראל.
וזאת רק כדי להרים את קרן עדתו וקרן היהדות החרדית כלה .אכן ,הכתרתו של רבנו כחתן
התנ''ך העולמי היוותה קידוש שם שמים ברבים .לאחר המבחן הוצעו לו משרות רבות
ונכבדות .אך רבנו דחה אותן ,למרות מצבו הכלכלי הירוד .על אף צניעותו וענוותנותו הרבה,
שהייתה לשם דבר ,הכירו בו גדולי התורה והיו מפנים אליו שאלות בכל מקצועות התורה .בקי
ברפואה עממית ועזר לחולים רבים להירפא באמצעות צמחי מרפא ומרקחות ,שהיה מכין
בביתו .משאת נפשו הייתה להקים בארץ מרכז תורני כדוגמת ''בית אלשיך'' בצנעא .ואכן בשנת
ה'תשמ''ט הוקם כולל בשם ''ישיבת בית אלשיך'' ע''י חתנו.
אביו :ר' נתנאל .רבותיו :ר' עזרא קורח ,ור' חיים צאלח ,ר' סעדיה עוזרי (רבו המובהק -ר"י בית אלאוסטא) ,ר' יחיא יצחק הלוי ,ר'
יוסף שמן ,ר' חיים כסאר .בניו וחתניו :בנו ר' נתנאל (רב ומורה צדק בבאר שבע) .חתנו ר' ציון חובארה (רב קהילה התימנית בשכונת
בית וגן בירושלים) .חתנו ר' יחיאל מדמון (רב בי"הכ בדיחי בשכונת גאולה בירושלים) .חתנו ר' דוד אלנדאף (ר"י בית אלשיך) .חתנו ר'
יורם עוזרי (מחנך).

ע

וד בהיותו ילד נודע רבנו בזכרונו העצום ,בנוסף הרב היה בעל ענווה וצניעות מופלאה ,ועל כך יעיד הסיפור הבא :ארע פעם ,בעת קריאת
התורה בשבת ,שהיה תורו של ר' יחיא אלשיך לתרגם את הפרשה .והספר ,שהיו הילדים רגילים לתרגם מתוכו ,היה מונח דרך קבע במגירה
שבבית-הכנסת .והנה ,לא נמצא באותה עת מפתח המגירה .בלא לעורר שום מהומה לקח ר' יחיא ספר ''מנורת המאור'' ,עמד במקום
שמתרגמים בו והעמיד פנים כאלו הוא קורא בו .כאשר למעשה הוא קורא ומתרגם בעל-פה .עד שבאמצע קריאת התורה מצא אחד המתפללים
את המפתח וגילה ,לתדהמתו ,שהספר מונח במגרה ור' יחיא מתרגם מכח הזיכרון.

מ

הירות הקליטה של רבנו הייתה מופלאה .עיניו החודרות ,כושר צילום היה להן .לא פעם ולא פעמים ,כאשר היו גוללים ספר-תורה מפרשה
לפרשה או בשעת הגבהת ספר-תורה ,היה עוצר ופולט מפיו ''טעות!' .כמה וכמה פעמים ,כאשר עלה לספר-תורה ועוד בטרם ברך ברכת התורה,
גילה טעות .באחת הפעמים היה זה ספר-תורה המיוחס לאחד מגדולי הרבנים ,ומיד כשעלה אמר' :ספר-התורה פסול' .הציבור שנכח סביבו עטו
עליו בתדהמה ,ורבנו הראה להם כי נתחלף שם הוי''ה באדנות .הדברים הגיעו עד כדי כך ,שבמקומות רבים היו חוששים להעלותו לקרוא
בתורה מחשש שמא ''יפסול'' את ספר-התורה.

מ

עשה היה בספר תורה שעבר הגהה מדוקדקת במיוחד .והבעלים בקשו להיות בטוחים ,שאכן אין בספר התורה שום טעות כלל .שלחו לרבנו
את הס''ת באומרם כי ישנה טעות מסוימת בס''ת .וכביכול יבחנו את רבנו אם יצליח למצוא את הטעות שאיננה קיימת .רבנו עבר על הס''ת פעם
אחת וטען שאין בו טעות כלל .אך הלה התעקש בבקשו שרבנו ימצא את הטעות.
הרב עבר שוב על כל הס''ת במשך לילה אחד(!) בעזרת אחד מחתניו ושוב הצהיר כי אין בס''ת שום טעות! או-אז הודה הלה על האמת
באומרו כי במעשה זה ביקש אך ורק לידע בוודאות כי ספר-התורה נקי משגיאות .בין כך ובין כך ,הדברים מעוררים השתאות  -לומר בהחלטיות
כי אין שום טעות בעוד מנגד מזהירים בעלי הס''ת כי ישנה טעות .דרוש לכך כח רב פי כמה וכמה מאשר למצוא טעות בס"ת המוחזק ככשר!

ע

ל קדושתו של רבנו ,הובא בחוברת "צדיק באמונתו יחיה" הסיפור המופלא הבא :ידיד אהוב נפש היה לו לרבנו ,יהודי צדיק וירא שמים ,בשם
רבי שלמה חג'בי זצ"ל .זה האחרון היה מתאכסן לעיתים קרובות בבית רבנו ,כאשר היה זקוק לשהות בירושלים במשך ימים מספר לצורך עניינים
שונים .כחודש ימים לפני פטירת אותו ידיד ,חתנו של רבנו ביקרו בבית החולים ורבי שלמה פתח את סוגר לבו והשיח בפניו" :עתה ,כאשר הנני
רואה כי קיצי קרב .אני רואה צורך לגלות לך דבר נורא שחזיתי בעיני באחת הפעמים שלנתי בבית מארי יחיא .הוא היה רגיל לקום באמצע
הלילה ,להעלות אור במטבח וללמוד שם .לילה אחד אני מתעורר ומבחין כי אש פורצת מהמטבח .קמתי מהמטה וראיתי את מארי יחיא יושב
ולומד ואש מקיפה סביבו!!! חזרתי למיטתי לישון ובבוקר שאלתי אותו לפשר העניין ,ובתחילה הוא התחמק והתעלם משאלתי ,עד שלבסוף
אמר לי' :אם ראית -אל תספר לאף אחד'  .עתה מצאתי לנכון לגלות לך דבר זה".
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

רֹוקח מִ ֶבעלְּ ז זצ"ל
 -הָ ַרב י ִשָ ָכר דב ָ

האדמו''ר רבי ישכר דב רוקח (הזקן) מבעלז -מהרי''ד זצ"ל :נולד בשנת ה'תרי"א
( .)0940האדמו"ר השלישי בשושלת חסידות בעלא .בעל רוח-הקודש .עם פטירת אביו
הוכתר כמנהיגם של חסידי בעלזא .גאון בתורה .שקדן .פועל ישועות .אלפים שחרו
לפתחו כדי להתברך מפיו .עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נדד להונגריה והתיישב
בעיר מונקאץ' .לאחר מכן עבר לראצפרט .עם סיום המלחמה חזר לגליציה (כיום
באוקראינה) והתיישב בעיר הולושיץ .נפטר בליל שבת קודש ,כ"ב מר-חשוון ה'תרפ"ז
( .)0891חי כ 94-שנים .ציונו בבית-העלמין בעלזא שבאוקראינה.
אביו :ר' יהושע (האדמו"ר השני לבעלזא) .אמו :הרבנית רבקה מרים.
נשותיו :הרבנית בתיה רוחמה (זיווג ראשון -נכדת רבי אהרן טברסקי מצ'רנוביל) ,הרבנית
חיה דבורה (בזיווג שני  -בתו של ר' מרדכי גולדמן מזוועהיל).
ילדיו מזיווג ראשון :אדמו"ר ר' אהרן (האדמו"ר השלישי) ,ובת (נישאה לר' פנחס טברסקי
מאוסטילא) .ילדיו מזיווג שני :ר' יהושע (מיארסלוב) ,ר' מרדכי (מבילגורייא) ור' שלום
(מאפטא) .הרבנית העניא (גרושת רבי ברוך הגר האדמו"ר מסרט-ויז'ניץ ,ובנישואים שניים אשת
רבי נפתלי פרלוב מתל אביב) ,בת (נישאה לר' יצחק מנחם נחום טברסקי מראווה-רוסקה) ,בת
(נישאה לר' יוחנן טברסקי -יוחנן א' ,אב"ד הורבישוב) ,בת (בעלה ר' יוחנן טברסקי -יוחנן ב').
מתלמידיו :ר' יעקב יחזקיה גרינוולד (מפאפא  -הונגריה) ,ר' דוד מנחם מאניש (אב"ד
מטרנופול -פולין).
סיפר הגה"ח ר' ישראל משה מנדל זצ"ל :בערב פסח ,כשדובר רבות על ניצחונם של הרוסים ,עוד
מעט קט ,הן יפלשו גם לאזורינו לא מן הנמנע ,שמרן יצטרך לאחר הפסח לנדוד הלאה אל תוך
הונגריה מאימת הרוסים המתקרבים .את ליל הסדר אצל הצדיק לא אתאר עתה .קצר המצע
מהשתרע .אספר רק על ה'שפוך חמתך' של רבינו .רבינו קם כארי ואמר בקול בוכים" :כל הגויים
שונאים אותנו ,אבל הרשע הזה (הרוסי) אינו מתבייש לומר זאת בגלוי ,לכן אבקש מהפמליה של
מעלה לומר לשרו של הרוסי בשמי ,כי כאשר ייכרת לטובת ישראל ,תהיה זו טובה גם לו עצמו".
למחרת ביום חג הפסח נעצרה ההסתערות הרוסית ,והחלה מפלתם של הרוסים.
רבי נחום אהרן בן הרב ממאגרוב הייתה לו אצבע עקומה ,והזכירו כמה פעמים לרבינו ,פעם כיבדו
מרן מהרי"ד בהגבהת הכוס בקידוש ,ואמר לו" :הרם עם האצבע העקומה" ,וכן עשה ,ונתיישרה,
והוסיף מרן ,שרוצה שבניו יהיו מהחיילים של מלך המשיח ,והוא לא ייקח בעלי מומים.
פעם הביאו קוויטל לבעלז ממאן דהוא ,ששלח אותו להזכיר את בנו החולה לפני רבינו ,כאשר הגיש
את הקוויטל לצדיק ,ניגש כ"ק מרן עם הקוויטל בידו לנרות ושרף את הקוויטל עד תומו .כאשר חזר
לביתו נודע לו ,שבעת מסירת הקוויטל כבר היה לאחר מעשה ,ומרן זי"ע הרגיש שהקוויטל הניתן לו
כעת ,כבר אינו עומד בתוקפו.
הגה"ח ר' פרץ לאסר חלה פעם בצעירותו במחלת הטיפוס רח"ל .נכנס אביו אל הקודש פנימה ,לפני
רבינו לבקש על רפואת בנו ,אמר לו הצדיק כדברים האלה" :הן ידוע ,שהקב"ה מקיים כל התורה
כולה ,ולכאורה היאך מקיים הוא יתברך את מצוות האמונה ,ובכלל מה שייך אצל הבורא קיום מצוות
אמונה? אלא ,כאשר אדם מישראל נתון בצרה וזקוק לישועה ,פונה הוא אל השי"ת בבקשה ותחינה,
שיחלצנו ממצר ואומר :ריבונו של עולם ,יודע אני ,כי במצבי כפי שהנני עתה ,אינני כדאי שתושיעני,
אבל מבקש אני ממך ,אנא ה' הושיעה נא ,ואני מבטיחך נאמנה ,שכשאיחלץ מצרה וצוקה הלזו היטב איטיב את מעשיי! והשי"ת מאמין לו
ומושיעו מצרתו ,ובכך מקיים השי"ת מצות האמונה ,שמאמין ביהודי הבוטח בו .ועלה לו רפואה למחלתו.
סיפר הגה"ח ר' ישראל משה מטעגלש זצ"ל ,בשנת ה'תרפ"ה כשרבינו שהה במרינבאד ,באחד הלילות עמד בחדרו של כ"ק מרן טרם סגירת
השערים ,ובדיוק אז הגיע הדוור עם מברק בהול על חולה מסוכן ממדינה אחרת ,בבקשה שהאדמו"ר יעתיר בעדו .בעומדו שם העלה במחשבתו:
נתמזל מזלו של אותו חולה בזה ,שהביאו את המברק ברגע האחרון לפני סגירת השער ,משום שאם לא היו מספיקים ,ייתכן שכבר עד למחרת
כבר לא יעזור ההזכרה ואולי לא יהיה על מי להתפלל ולהעתיר בשמי מרום לרפואה שלמה .רבינו הרגיש מיד במחשבתי ,ואמר לי" :ישראל משה
מה אתה חושב ,אם הדוור מאחר עם המברק אז ח"ו מאוחר? אוי ואבוי לו לאדם ,אם היה צריך להמתין ,עד שהמכתבים יגיעו לפתחי! דע
לך שברגע שכותבים את הקוויטל לשלוח הנה ,הבקשה כבר מגיעה אליי ,ואז אפשר כבר להיוושע.
בספר הגלגולים מובא בשם האריז"ל הקדוש זיע"א  ,שיש מקום חשוך ואפל ,מהלך שלשה ימים ,שכאשר אדם נפטר מן העולם ,הנשמה עוברת
במקום זה ,ששורץ חיות רעות ,הטורפות את הנשמה אם היא ראויה להן ,ושומר המקום הוא כלב ,אך האיש שזוכה למות בשבת ,אין נשמתו
עוברת שם ,אלא עולה למקומה מיד .ומובא בשם הגה"ק רבי חיים ויטאל זיע"א שזה פירוש הפסוק" :הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי" .וזה
הפירוש" :אליך ה' נפשי אשא" ,דוד המלך ע"ה התפלל להשי"ת שימות בשבת קודש ,כדי שתינצל נפשו "מיד כלב" .כ"ק מרן זיע"א חזר על
דברים אלו כמה פעמים .ואכן ,נשמתו הטהורה של רבינו נסתלקה לגנזי מרומים ,בליל שבת קודש כ"ב מרחשוון.
ביום הלווייתו של כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע חזר הדבר ,שנראה בעת פטירת אביו הקדוש זיע"א ,ונטפו מים מקירות בית הכנסת הגדול הקדוש .דומה
הייתה כאילו גם קירות בית מקדש המעט הורידו דמעות על פטירתו .וכך העיד רבי מנדל לוקמאן המכונה ר' מנדלי גבאי במכתב נרגש המתאר
את ההלוויה "ואמנם אודיעהו פלא גדול אשר היה וראו בעינינו .ביום א' בשעה  9שמעתי ,שנפלו דמעות מן הסקלעפף (קשת המקשרת בין
העמודים שתומכים את התקרה) ,וביותר מן הסקלעפף האמצע ,ובמכוון הלכתי תיכף לראות ,והיו שם לערך  04אנשים ,מניין קטן אשר
התפללו שם ,וראיתי בעיניי ,שנפלו דמעות אשר הקשר מן הבימה נתלחלח הרבה ,והרבה דמעות נטפו עליי בעצמי ,ורבנים וגדולי ישראל
וכל האנשים אשר היו נבהלו והשתוממו על זה .וכל זה היה עד אחר שליוו את כ"ק האדומו"ר זצלה"ה".
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אִ ם ִראׁשֹונִים

גֹולדמָ ן מזוועהיל זצ"ל
כמַ לְּ ָאכִים -האדמו"ר ַרבִ י ג ְַּדלְּ י ָה מׁשֶ ה
ְּ
ְּ
האדמו"ר רבי גדליה משה גולדמן מזוועהיל זצ"ל:
נולד בזוועהיל בשנת ה'תרמ"ז ( .)0999נפטר בירושלים
ב-כ"ד חשוון ה'תש"י ( .)0858חי כ 19-שנים .עוד
בצעירותו הוסמך להוראה ע"י גדולי הדור ובראשם ר'
חיים סולביצ'יק מבריסק .בגיל  99כיהן כרב הרשמי
בזוועהיל .נודע כבעל מוח חריף ,שנון ושקול בדעותיו.
בעל רוח-הקודש .מלומד בנסים .רבים פנו אליו לקבל
ממנו עצה ותושייה .ענוותן.

עקב פעולותיו הרבניות הואשם ע"י הסובייטים והוגלה
לסיביר .בשנת ה'תש"ה ( )0854נתמנה כאדמו"ר ובשנת
ה'תרצ"ז ( )0849עלה לא"י אהב כל יהודי במסירות נפש.
פעם אחת אמר" :אני אינני כמו אבי .אבי מוכן למסור
נפשו בשביל יהודי – ללכת מן יהודי -ללכת מן העולם
במסירות נפש ממש ,אולם אני אינני מוכן לכך עדיין.
מוכן אני ,רק שיחתכו לי את הידיים והרגליים בשביל יהודי" .קודם הסתלקותו אמר לסובביו" :איני מפחד משום דבר אחר ,כי
אם מדברי דוד המלך ע"ה (תהלים טו)" :מִ י י ִשְׁ כֹּן בְׁהַ ר קָ דְׁ שֶׁ ָך וגו' ֹלא עָ שָ ה ל ְֵׁרעֵ הּו ָרעָ ה' ,מזה אני חושש ,שמא עשיתי או גרמתי
רעה למישהו'...
אף היום לאחר פטירתו ,ישנה סגולה בדוקה וידועה ,כי כל מי שפוקד את ציונו בבית הקברות בשיח באדר (סמוך לבניין הכנסת
בירושלים) שלוש פעמים :בימים שני ,חמישי ושני ומבקש דבר מה  -נושע על ציונו הקדוש .ורבים נושעו וראו ניסים גלויים הן
בזיווגים ,בזרע בר-קיימא ,מציאת עבודה ,הצלחה ,פרנסה ,חינוך ילדים וכו'
אביו :האדמו"ר ר' שלמה .ילדיו :האדמו"ר ר' מרדכי (השני -שימש אחרי אביו באדמורו"ת) ,ר' נח ,בתו מרת שרה (נישאה לר' משה
אהרון כ"ץ -ראש ישיבת ראדזין בירושלים) ,מרת אדל הדסה (נישאה לר' שואל סתיו) ,בת נוספת (נישאה לר' מרקוביץ)

ס

יפר הרה"ח ר' יהודה לייב סלונים שליט"א סיפור מופלא המלמדנו מהי מעלתה של קבלת ייסורים באהבה ועד כמה צריך להיזהר שלא לבעט
בייסורים ,ומעשה שהיה  -כך היה:

"בעת המלחמה בעיה"ק ירושלים בשנת ה'תש"ח ( )0859התחבאנו כולם במקלטים .אחד המקלטים בשכונת בית-ישראל שבירושלים היה באותו
מקום שהיום בית-המדרש של חסידי סלונים ברח' רבי שלמה מזוועהיל ,שם הצטופפנו כמו רבים מתושבי השכונה ובתוכם גם אבי האדמו"ר רבי
מרדכי חיים מסלונים זצוק"ל .וזכינו שגם הרה"ק רבי גדליה משה מזוועהיל זיע"א היה עמנו .וישב בפינת המקלט ולמר בהתמדה .ולא היה נראה
עליו ,כי נמצא בשעת מלחמה ,אהבת התורה השכיחה ממנו את כל הדאגות ,ומה גם אשר היה מלומד בייסורים ,ובשבילו לישב בחושך וללמוד
היה דבר ,שכבר התרגל לכך בעת שהתגורר בעיירת זוועהיל ברוסיה ,ובעת שישב שבע שנים במאסר בסיביר .וימים מהם גם בצינוק".
"בין אלו שנכנסו למקלט לחפש מסתור מפני הפגזים הייתה אשה אחת אשר ל"ע הייתה מרה נפש ולקתה קצת בשכלה ,ובעת שישבה שם
הייתה מתקיפה מדי פעם בצעקות את דרי המקלט ,ובכל פעם היה אחד מדרי המקלט ה'קרבן' למוצא שפתיה ופותחת את חרצובות לשונה,
והייתה פוגעת ועולבת ללא רחמנות ,והאנשים הרגישו מאד שלא בנוח ,וגם כי ידעו ,שאין ממש בדבריה .האנשים ישבו שם על ביתם וילדיהם
ולא היה נעים כלל לקבל מקלחת של צוננים מפיה .יום אחד ,הרגישו יושבי המקלט ,כי הגדישה את הסאה ואי אפשר עוד להבליג וכי הגיעו
מים עד נפש
"הוחלט ביניהם ,כי בלית ברירה יוציאו אותה מהמקלט ושתלך לחפש ערי מקלט אצל מי שמעוניין לשמוע את דבריה .לפני שניגשו לבצע את
התכנית אמרו דיירי המקלט זה לזה ,כי אין זה מהנכון לעשות כזה צעד בלא לשאול את פי הרה"ק רבי גדליה משה ,אשר יושב שם עמם במצר".
"כאשר ניגשו לפני הרה"ק ואמרו לו ,כי הגיעו מים עד נפש ואי אפשר עוד להבליג על הביזיונות שעוברים כאן מדי יום דיירי המקלט ומשפחותיהם,
והציעו לפניו את התכנית ,שעומדים לעשות בעוד כמה דקות  -השיב להם הרה"ק' :מי אני שאומר לכם מה לעשות ,ובכלל מה באתם אליי
לשאול? אך לפני שתרצו לבצע את זה ,אבקש מכם ,לשמוע סיפור על אבי הרה"ק רבי שלמה שנסתלק לא מזמן ,לפני שלוש שנים ,וכולכם
הכרתם אותו'".
"בעת שהתגוררנו בזוועהיל חלתה אחותי ע"ה ,וכאשר בא אבי לבית וראה את מצב בריאותה שמחמיר ,אמר שהולך לחפש ביזיונות ,כדי
שיזכה על-ידי זה לרפואתה .וכך היה ,אבי היה אפוטרופוס מטעם ה'תלמוד תורה' על שכירות של כל מיני דירות וחנויות בעיירה ,והלך לחנות
של אשה אחת בשוק והזכיר לה ,שכבר כמה חודשים לא שילמה על החנות ששכרה ואמנם עד עתה לא הזכיר לה על החוב ,אך בינתיים החוב
הולך ומצטבר".
"מיד החלה האשה לצעוק עליו ,כיצד אינו מתבייש לבקש ממנה כסף על השכירות ,ובתוך דבריה ביישה אותו :וכי חושבים אתם שאתם רבי?
וכו' ,ובצעקתה ,כי גדלה ,הגיעו מיד הרבה אנשים מבאי השוק ועמדו סביבו והקשיבו ,ואבי עמד ושתק והקשיב לכל דבריה ולא השיב לה
כלום .כמובן ,ביזיונות לא חסרו לו מהמעשה ,ובא לביתו בשמחה רבה ובישר שבעז"ה הבת תבריא בקרוב ,כי ע"י הביזיונות פעל עבורה
רפואה ,וכך היה .אחר תקופה חלתה ,שוב והלך שוב לחפש ביזיונות ולא עלתה בידו בשום אופן למצוא ביזיונות ,ושב לביתו בשברון לב ביודעו,
כי מן השמים נגזרה הגזירה ,ואכן נסתלקה אז אחותי ע"ה לבית עולמה".
אמר להם רבי גדליה משה' :בימים האלו שעלה המוות בחלוננו והמצב מסוכן ,ואי-אפשר לצאת מהמקלט לחפש ביזיונות ,הביאו לנו את
הסגולה של הביזיונות לתוך המקלט ,ואיה השכל שלכם להוציא את זה החוצה?!'".
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

 -הַ גָאֹון הָ ַרב ְּרפָ אל זיסקינד הַ כהן זצ"ל

הגאון רבי רפאל זיסקינד הכהן מהמבורג זצ"ל :נולד ב-כ"ד מר-חשוון תפ"ב
( .)0999מחכמי אשכנז .מגדולי הפוסקים .בצעירותו למד במניסק ונודע
בחוכמתו כעילוי .האמת הייתה נר לרגליו .לא חת מפני איש .בשנת תק"ב
( )0959בהיותו כבן  08שנים נתמנה לראש הישיבה במינסק .נטה לחסידות
לאחר שנפגש עם המגיד ממזריץ' והתרשם עמוקות מאישיותו .בשנים תק"ה-
תקל"ו ( )0954-91כיהן כרב בקהילות מינסק ,רקוב ,וילקומיר ,פינסק ופוזן.
לאחר מכן נתמנה לרב קהילות אה"ו (איחוד של הקהילות היהודיות בעיר המבורג
ובעיירות אלטונה וואנדסבק) .לחם בתקיפות בהשכלה .נפטר ב-כ"ד מר-חשוון
תקס"ג ( .)0914חי כ 90-שנים .התקיים בו הפסוק "את מספר ימיך אמלא".
ציונו בגרמניה.
כשהיה ילד קטן ,בסביבות גיל תשע שנים בלבד ,הפרנסים שרצו לחסוך
בעלויות ,החליטו כי אין צורך להביא רב ,היות ור' רפאל הקטן ידע רב לו ויודע
לענות על כל שאלה .בנוסף ,היה להם חזן ששימש גם כרב ,אולם בפועל ,כל
שאלה שהייתה להם -היו שואלים את החזן ,והחזן מיד היה שואל את רבי
רפאל הצעיר.
כך העניין נמשך כשנתיים ימים ,אך יום אחד פסק הדבר .אומנם רבי רפאל למד
בהתמדה אך בסופו של דבר היה ילד בן אחת-עשרה שנים ,יום אחד ראה
גדיים מחלון בית הכנסת ויצר הילדות נכנס בו.
הוא החליט לרכב על הגדיים ותפס גדי בקרניו והתחיל להסתובב .באותו
רגע הגיע החזן כדי לשאול אותו וראה כי הוא רוכב על הגדי ,זה היה הסוף
לתקופת הרבנות הצעירה של רבי רפאל.
אביו :ר' יקותיאל .אשתו :הרבנית תמר .מרבותיו :הגאונים ר' אריה אשר
גינזבורג (מחבר "שאגת אריה") .ר' אליהו זלמן קרמר (הגאון מווילנה) .מספריו• :ושב
הכהן -שו"ת •תורת יקותיאל •מרפה לשון.

ל

א היה קל לתושבי העיר המבורג למצוא רב כלבבם .הציפיות היו גבוהות  -הם חיפשו
רב שיהיה גם חריף וגאון וגם נעים הליכות ,רב שמצד אחד יהיה תקיף ואמיץ ,ומצד
שני רצו רבים מתושבי העיר כי הרב יהיה גם בעל נטייה להשכלה ,שבאותם ימים כבר
פשט ה בקרב רבים מבני העיר .כשבא לפניהם רבי רפאל הכהן -נראה היה להם כי מצאו
את האדם המתאים .על גאונותו העידו עליו ספריו ,ונועם הליכותיו היה בולט לעין.
כשבא רבי רפאל לראשונה להמבורג פגשוהו תחילה כמה מעשירי העיר ,שנטו להשכלה.
הם רצו לדעת האם ישנ ו סיכוי כי יום אחד הרב יעזור להם ויחזקם בהפצת רעיונות
ההשכלה ,לפיכך אמרו לו' -כי אם רצונו להתקבל כרב העיר ,עליו לנסוע לברלין ולקבל
שם הסכמה מאת "רבי" משה מנדלסון ,מי שהיה מנהיגם של המשכילים ,וזאת על מנת
שמנדלסון יתהה על קנקנו של הרב החדש'.
רבי רפאל ,שגדל והתעלה בליטא ,שם לא הכירו עדיין את נגע ההשכלה ,לא שמע את שמו
של אותו משכיל נסע לשם לתומו .משהגיע את ביתו של מנדלסון בברלין נכנס פנימה.
לתדהמתו ,מצא אותו יושב ולומד תנ"ך בגילוי ראש (זאת משום שאחת מהאידיאולוגיות
שלו הייתה לוותר על המנהגים .הוא טען כי המנהגים הם לא חובה ,וכיוון שהיהודים נראים
אחרת ,הגויים שונאים אותם).

רבי רפאל נדהם ,מעולם לא חשב כי ייתכן דבר שכזה .מנד לסון הרים את ראשו וקיבל בשלום לבבי את הרב ,עליו ידע ממברק שקיבל
ממשכילי המבורג .הרב הנסער ,שהיה איש אמת ולא חת מאף אדם ,ענה לו בתקיפות" :אין ׁשָ לֹוםָ ,אמַ ר ה' ,לָ ְּרׁשָ עִ ים" (ישעיהו מח,כב) .ועוד
בטרם ענה לו מנדלסון ,המשיך הרב ואמר" :לקבל הסכמה מפורק עול שכמוך?! עדיף לי להיות מנקה רחובות מלקבל הסכמה על
רבנותי מאפיקורס שכמותך!" ובמרירות לב יצא מהבית.
עוד לפני שהגיע להמבורג הגיע לשם מברק ממנדלסון שכותב" :עדיין לא הספקתי לדבר איתו וכבר צעק עליי וחרף אותי שאני לומד תנ"ך
בגילוי ראש ,וזאת למרות שבא לקבל ממני הסכמה -קרא אותי בשם 'אפיקורס' ,דווקא בגלל זה אני ממליץ לכם לקבל אותו ,מכיוון שאיש
אמת הוא באופן מוחלט ,ולא ישא פני איש" .וכך קיבל את המינוי ושימש כרבה של אה"ו ונלחם במשכילים.

פ

עם אחת בא אל ר' רפאל אחד מן ה"משכילים" ,שהיה תלמיד של מנדלסון ,ואמר לו" :שמעתי שהרב אומר שכל אדם מרומז בתורה .אולי
יוכל לומר לי היכן מרומז מנדלסון בתורה?" .מנדלסון היה בעל מום (היה גיבן) ,והיה חותם את שמו :מבמ"ב (משה בן מנחם ברלין .כי היה

גר בברלין) .אמר לו הרב רפאל הכהן על אתר" :מָ ׁשְּ חָ תָ ם בָ הֶ ם מּום בָ ם (ראשי תיבות :מבמ"ב)  -לא י ָרצּו לכם" .וה"משכיל" נדהם
מחוכמתו הרבה של הרב ועזב את הרב בבושת פנים.
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אִ ם ִראׁשֹונִים

כמַ לְּ ָאכִים  -מָ ָרן הַ מַ ׁשְּ גִיחַ הגה"צ ַר ִבי דב י ָפֶ ה זצוק"ל
ְּ

מרן המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל -נולד בשנת ה'תרפ"ח ( )0899בווילנה .בשנת
ה'תרצ"ה ( )0844עלתה משפחתו לארץ ישראל והתיישבה בתל אביב .כבר בהיותו ילד קטן
חשקה נפשו לגדול בתורה וביראה ואביו שלחו ללמוד בישיבה לצעירים .בהמשך למד
בישיבה שהקים רבו בפרדס חנה .לאחר מכן למד בישיבת חברון בירושלים .בעקבות
מלחמת השחרור בשנת ה'תש"ח ( )0859הוריו ביקשוהו ללמוד בסמוך אליהם ולכן עבר
לישיבת פוניבז' בבני ברק .בעקבות הנחייתו של מרן החזון אי"ש זיע''א עבר ללמוד בישיבת
סלובודקה שבעיר עם חבר שנצרך לכך .לאחר נישואיו גר בשכונת גאולה ,בסמוך לישיבת
חברון ,ולמד כשלוש שנים בכולל שבישיבת מיר .החל למסור ועדים בישיבת 'כנסת חזקיהו'
כששכנה בזכרון יעקב .בשנת ה'תשט"ו ( )0844כאשר רבינו היה כבן  99הזמינו המשגיח
הגה''צ רבי אליהו לופיאן זצוק''ל לכהן לצידו כמשגיח קבוע ואף היה יושב מולו מאזין
לשיחותיו .בתקופה שלאחמ''כ עבר להתגורר ברכסים סמוך לישיבה הקדושה כנסת חזקיהו.
לאחר פטירת רבי אליהו לופיאן זצוק''ל ,מונה למלא מקומו כמנהלה הרוחני של הישיבה.
בשנת ה'תש"ל ( )0818ביקשו הרה"ג הלל כגן (משגיח ישיבת גרודנא) לכהן בה כמנהל רוחני.
בשנת ה'תשמ"ז ( )0891ביקשו הגאון רבי יהודה עדס שליט''א לכהן כמשגיח בישיבתו ומאז
החל למסור שיחות בישיבת 'קול יעקב' בירושלים .בנוסף מסר שיחות בישיבת 'קרן אורה'
שבכרמיאל ובבית-המוסר בירושלים .בשנת ה'תשע"ב ( )9100הצטרף למועצת גדולי התורה
של דגל התורה .שימש כאחד מנשיאי קופת העיר בני ברק .יסד את מעמדי התפילה ביום
פטירת השל"ה .והורה את הדרך של מוסדות חרדיים רבים ,בשנה האחרונה לחייו יסד את
רשת כוללי ערב 'מגיני ארץ' המונה כמה סניפים ברחבי הארץ בהם לומדים  414יום אף בימי
בין הזמנים ערבי שבתות ומועדים כשגולת הכותרת היא לימוד מוסר יומי במסגרת הכוללים.
הקדיש את כל עיתותיו לקדש את שמו יתברך .נודע כבקיא בכל ספרי המהר"ל והרמח"ל.
בעל מידת חסד מופלאה .ענוותן .נודע בהתבטלותו לכל אדם .ראוהו לא אחת מאזין
לשיחותיהם של צעירים ממנו בעשרות שנים .התעסק בצדקה וחסד .כיבד כל אדם וראה
רק את מעלותיו .כל ימיו התנהל בעמל התורה וספרי יראה ,בדבקות בה' יתברך
בתמימות ובשמחה .תפילותיו נודעו לשם דבר .יראתו שקדמה לחכמתו .נפטר ב-י"ט חשוון ה'תשע"ח ( .)9109חי כ98-
שנים .ציונו ברכסים.
אביו :ר' צבי יחזקאל .אימו :מרת טובה גיטל .אשתו :מרת רבקה כהן (גדלה כיתומה בבית דודה הרה"ג אהרן כהן ,ראש ישיבת
חברון .נישאו בשנת ה'תשי"א  .)0841מרבותיו :הגאונים ר' יואל קלופט ,ר' יחזקאל סרנא ,ר' יעקב משה חרל"פ ,המשגיח
ר' אליהו אליעזר דסלר ,ר' אברהם ישעיהו קרליץ (החזון אי"ש) ,המשגיח ר' יחזקאל לוינשטיין .ילדיו :ר' צבי (ר"מ בישיבת
'קרן אורה' בכרמיאל) ,ר' מרדכי (ראש בית המדרש 'פרידמן' בישיבת מיר) .חתניו :ר' שלום חיים וייס (משגיח בישיבת 'זיכרון מיכאל'),
ר' יונתן אבר (משגיח בישיבת 'היכל יצחק' בירושלים) ,ר' דניאל ארנפרוינד (משגיח בישיבת 'תפרח') ,ר' נתן שרון (מחבר ספרי
הלכה) .מספריו• :לעבדך באמת -על התורה ,שיחות מוסר בענייני חודש אלול ,בענייני אמונה ,תורה ,מועדים ,גמילות
חסדים •דברי חכמים -מוסר על חודש אלול וחנוכה.
להלן סיפור המעובד מתוך 'איש לרעהו ' אותו סיפר ר' אשר מילר ובו ניתן ללמוד מעט מהנהגות רבינו :יום שישי ,כ"ה שבט תשמ"א ,ערב
ש"ק פרשת משפטים .אימי היקרה שתח' הייתה נערה צעירה .במוצ"ש התעתדה להשתתף בשמחה משפחתית שהתקיימה בעיר חיפה.
לשבת הוזמנה לשהות בבית משפחת קלרמן ברכסים (הגה"צ ר' אורי קלרמן כיהן כראש ישיבת 'כנסת חזקיהו  -כפר חסידים' המקומית).
ביום שישי יצאה בנסיעה ארוכה לרכסים .בימים ההם תחבורה סדירה לא הייתה .בדרך כלל היו צריכים לנסוע ממרכז הארץ לחיפה ,ומשם
לקחת את הקו המטרופוליני של כפר-חסידים .הדריכו אותה מראש באיזו תחנה לרדת ,והרגיעו אותה ש'ברכסים כולם יודעים היכן מתגוררת
משפחת קלרמן' .האוטובוס ,כנהוג בכפרים ,חלף רק ברחובות המרכזיים .שילוט ברור לא היה ברחובות...
ירדה מהאוטובוס והתחילה לחפש ,אך אין נפש חיה ברחוב .מסתבר שכולם טרודים בהכנות האחרונות לשבת-קודש הקרבה .השמש הלכה
ושקעה ,ובנוסף התקדרו השמים בענני גשם .והנה ,כבר מתחילים לשמוע 'קבלת-שבת' מביה"כ של המקדימים' -פלג המנחה'" .אוי ווי!",
נסערה" ,עד כמה רחוק בית המשפחה המארחת? ומה עם ה'מוקצה' שעליה?" .נערה צעירה שלא רגילה בנסיעות בינעירוניות.
טיפות ראשונות של גשם החלו לטפטף ...היא נלחצה ודמעות מעיניה החלו לזלוג ...ניצבה בגשם בייאוש .אפילו מטרייה לא היה בידיה!'.
והנה פונה אליה איש הדור-פנים ,בעל מראה אצילי .פניו קורנות טּוב ואהבת הבריות" .מה אפשר לעזור?" שאל .סיפרה שהיא מחפשת את
בית משפחת קלרמן .האיש פרש מעליה את המטריה שלו ,וכל הדרך הרעיף עליה דברי עידוד וחיזוק ,לאחר שנוכח במתח בו היא שרויה.
בהגיעם לבית ,עלה במדרגות האבן ,נקש בדלת והכריז" :שלום ,הבאתי לכם את האורחת לשבת!" .הצבע חזר ללחייה .לאחר ש'אליהו
הנביא' עזב אמרו לה" :את יודעת מי ליווה אותך לפה? הרי זה המשגיח ,הגה"צ רבי דב יפה בכבודו ובעצמו"...
כמה חסד היה מונח במעשה הזה! אומנם ר' דב עדיין לא היה אז בן שמונים ותשע ,אך הוא עבר זה מכבר את שנתו החמישים .האם הרגיש
נוח במעמדו ללוות נערה צעירה ברחוב? לפרוס עליה מטרייה? ועוד להרגיע אותה כל הדרך? 'זה לא מתאים' היו חושבים אחרים ויוצאים
ידי חובה בהכוונה כללית .משהו בסגנון" :קלרמן? תלכי שמאלה וימינה ,תמשיכי ישר עד סוף המדרגות ."...יהיו שיטענו שזה פגם
ב'כבוד התורה' שמנהל-רוחני ינהג כך .מקסימום היה עליו לנקוש באחד הבתים ולבקש ממישהו אחר שילווה אותה! אבל רבינו אציל
במידותיו וידע מה שנדרש ,ללא התחשבות בכבוד או 'מה יאמרו הבריות' .ביצוע המצווה בשלימות ,ללוות אותה עד הבית .להרגיע אותה
בדברי חיזוק ,ואפילו להכריז על הגעתה באוזני משפחת קלרמן! ...רק אציל מידות כמוהו ידע לגמול חסד במקסימום – לא במינימום!
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אנו מבקשים ממי שיש לו תמונות טובות יותר של
הצדיקים או של הקברים או אם לא שמנו את תמונת
הצדיק או הקבר ויש לו תמונה ,אנא שלחו למייל
PnineZadikim@gmail.com
למעוניינים לקבל את העלון ישירות למייל ,יש לשלוח
בקשה PnineZadikim@gmail.com

כל החומר נלקח
מעלון 'פניני עין-חמד' משנים עברו
לקבלת עלון פניני עין-חמד,
יש לשלוח בקשה למייל:
PnineEH@gmail.com
העלון מוקדש לרפואה והצלחת רחל ברכה בת פדילה דליה הי"ו ובני-ביתה
ולהצלחת כל עם ישראל ובתוכם יוסף ליאור בן דליה אפרת ומשפחתו
והצלחה בכל העניינים וכן בחינוך הילדים ,בריאות איתנה ,פרנסה בשפע
ושכל משאלות לבו יתקיימו לטובה
וכן להצלחת אברהם גורג'י בן דליה אפרת
שיזכה להקים בית נאמן בישראל
ויצליח בכל מעשה ידיו
ויחזור בתשובה שלימה
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