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        ::::חלק בחלק בחלק בחלק ב

        ::::פרקי זיכרון פרקי זיכרון פרקי זיכרון פרקי זיכרון 

        

        

        

        

        

        

        דברי זיכרון שנאמרו דברי זיכרון שנאמרו דברי זיכרון שנאמרו דברי זיכרון שנאמרו , , , , מסע הלוויה מסע הלוויה מסע הלוויה מסע הלוויה 

        בחודש ובשנה בחודש ובשנה בחודש ובשנה בחודש ובשנה , , , , בשבעה בשבעה בשבעה בשבעה , , , , בלוויהבלוויהבלוויהבלוויה

   .  .  .  . ופרקים  ממורשתו ואורח חייו ופרקים  ממורשתו ואורח חייו ופרקים  ממורשתו ואורח חייו ופרקים  ממורשתו ואורח חייו 
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        וההספדים וההספדים וההספדים וההספדים מסע הלוויה  מסע הלוויה  מסע הלוויה  מסע הלוויה  

        ז ז ז ז """"תמוז תשסתמוז תשסתמוז תשסתמוז תשס' ' ' ' ש פרשת בלק ידש פרשת בלק ידש פרשת בלק ידש פרשת בלק יד""""מוצמוצמוצמוצ
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במסע הלוויה של רבי מרדכי אשר החל  סמו* לחצות הלילה במוצאי 

השתתפו מאות רבות של יהודי# תושבי באר שבע והסביבה אשר , שבת

. ותליוו את מיטתו בהקפות סביב מיטתו ובתקיעות חצוצרות ושופר

רבני ערי#  ופשוטי ע# הלכו זה לצד זה אחר מיטתו כשהתרגשות  

נמשכה ההלוויה , למרות השעה המאוחרת. ועצב מתערבבי# לה# יחד

עד השעות הקטנות של הלילה והתרגשות גדולה של קדושה אחזה בכל 

  .המלווי#

עומדי# נפעמי# מול גודל האבידה ואנו בני המשפחה משתאי# מ� 

כאב הוא עצו# א* חרדת קודש אוחזת את ה, המעמד המיוחד

  .הסובבי#

  

 ואלה , ל "ת רבי מרדכי זצוקאלהספיד מתחילי# , ובאוהל המספד

  :הדברי# 
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  .רב הישוב מושב אביבי" , רבי מסעוד 

א# כ� אנחנו רואי# שאפילו דוד המל* עליו השלו# שנקרא דוד מל* ...

למה ? זה למהאפילו הכי בכדי שיישאר בעול# ה, ישראל חי וקיי#

בשביל להוסי' ולהוסי' מצוות ? צדיק גמור שיישאר בעול# הזה

מעשי#  , א# כ� רבותיי הצדיק הזה שקיי# מצוות.ומעשי# טובי#

 ישיבות בחו, לאר, שתי  ג# אמרו רבותינו בזמ� שהיו .טובי#

אפילו מחכמי  ,פומבדיתא וסורא שהיו לומדי# בה# חכמי# גדולי#

רבי יוחנ� ב� זכאי עליו  .ד תורה בחו, לאר,אר, ישראל הולכי# ללמו

שהתלמידי# של חו, לאר, היו יכולי# : השלו# אומר לה# כל הזמ�

  .להארי* ימי# הרבה בגלל שלא נמצאי# בחו, לאר,

הלכו מפה חכמי# למדו בחו, לאר, כשחזרו באו לרבי יוחנ� ב� זכאי 

 בוא ,רבינו אתה אומר שאנשי# בחו, לאר, מתקצרי# ימי#: אמרו לו

כמו הצדיק , תראה איזה זקני# היו בחו, לאר, בגיל תשעי# ומאה

  ?הזה אי* אתה אומר לנו שבחו, לאר, לא מאריכי# ימי#

  ?תגידו לי מה מעשיה#? מה עושי#: אמר לה#

הולכי# לבית הכנסת בבוקר ובערב הולכי# לבית הכנסת : אמרו לו

  .וככה ה# חיי# ולומדי# תורה

מאחר שמקדמי# ומחשיכי# לבי : כאיאמר לה# רבי יוחנ� ב� ז

זאת אומרת מה שעוזר לה# שיחיו הרבה בגלל ) בית כנסת (,כנישתא

  .שמתפללי# בבית הכנסת בבוקר ובערב

אז מה א# מתפלל בבית הכנסת יאריכו ? באו חכמי# ושאלו אז מה

  ?ימי#

אמר לה# רבי יוחנ� ב� זכאי תשמעו לכ# דבר אחד באותו זמ� שנחרבה 

ה מלא חופניו מאפר בית המקדש ופיזר אותו "קח הקבבית המקדש ל

בארבע רוחות העול# ובכל מקו# שנפל גרגיר אחד מאפר בית המקדש 
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נבנה בו או בית כנסת או בית מדרש או מקו# טהרה ובכל אופ� דבר 

באותו מקו#  ,של קדושה ותדעו לכ# אותו הגרגר שמבית המקדש

בי יוחנ� הא כתוב נחשב כאילו הוא באר, ישראל למה אמר לה# ר

למע� ירבו ימיכ# וימי בניכ# על : "מפורש בתורה בקריאת שמע

קרי באר, ישראל אבל אי* בחו, לאר, יכולי# להארי* " האדמה

  ?ימי#

מאחר שאמרו לו שה# באי# לבית הכנסת בבוקר ובלילה אמר לה# 

למה מאריכי# ימי# ? נת� לה# את הטע# למה ,רבי יוחנ� ב� זכאי

של אדמה שנפל מידיו של  ,גלל אותו גרגיר של אפרב? בחו, לאר,

ה בחו, לאר, ונבנה ש# בית כנסת והול* אותו ב� אד# ללמוד "הקב

בבית הכנסת ולהתפלל או לעשות משהוא נחשב לו כאילו עלה לאר, 

שאל אות# ...'ישראל אמר היו ימי# שבאו ואמרו לו זקני# מיבעי וכו

  ).כדלעיל( מה היו עושי#

הצדיק הזה ג# כ� בחו, לאר, כל ימיו כמו שאמרנו א# כ� רבותי 

אצלו שו# דבר לא , בקדושה ובטהרה ובלימוד התורה ובכל דבר רוחני

יזיז אותו אפילו יתהפ* העול# ויגידו לו שיש לו מכולת ג# בחו, לאר, 

בזמ� ? יש לו ג# מכולת בחו, לאר, אבל מה,כמו שאת# אומרי#

 שיהיה לו מה לעשות א# הוא  תפילה בזמ� לימוד התורה מתי+תפילה

  . הספר מונח לפניו והוא לומד+בחנות

  

חושקי# באר, ישראל והנה ? א# כ� אנחנו רואי# בחו, לאר, מה היה

, רבי יצחק סויסה ,היו אנשי# פה עדי# שהיו לומדי# איתו כל לילה

ל היה לומד "הרבה הרבה תלמידי# בנוס' לזה שרבי חיי# שושנה זצוק

כל . י מנח# גבאי בפרט ובפרט בזמני# האחרוני#רב, איתו יו# יו#
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התלמידי# האלו יעידו לכ# הצדיקי# האלו איתו שבאמת זכו לתלמוד 

  .תורה וללמוד דברי# נפלאי#

א# כ� רבותי יש הרבה דברי# שצרי* להגיד עליו אבל היות ויש ג# 

ה שיבטל את כל "דרשני# שרוצי# לדבר א# כ� אני מבקש מהקב

לינו ומעל ישראל קוד# כל ויהא הצדיק הזה כפרה הגזירות הקשות מע

ה "לכל הדור ולכל מה שמתרחש בעול# ובמדינת ישראל בפרט שהקב

ויבקש , ותעלה נשמתו למקו# שממנו נחצבה, יאמר די לצרותינו

ה "רחמי# על בניו ובנותיו ונכדיו ועלינו ועליכ# ועל כלל ישראל שהקב

  .ו במהרה בימינו אמ�יאמר די לצרותינו ויביא לנו משיח צדקינ
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  ו "הי, שלו" דנינו' ר

  

מורי ורבותי אחרי הדברי# ששמענו על צניעותו מחד וגדולתו מאיד* 

  . מרדכי אנחנו עומדי# נפעמי#' של ר

אבל , קראנו במנחה, קראנו היו# על פנחס ב� אלעזר ב� אהרו� הכה�

 :ענה לה#והוא , למשה רבינו, בסו' פרשת בלק באו בשאלה למשה

מי שקורא את האיגרת ומה  + "קריינ� דאיגרת� איהו להווי פרפרת�"

  .שכתוב בה הוא שיבצע את הדברי# הכתובי# בה

איש , אני מכיר את הנפטר הגדול הזה כאיש צנוע ,אני מודה ,לא ידעתי

איש שמקיי# את מה שהוא לומד ומה שהוא , שחסידותו במעשיו

היו# . ח שמא"ח הזה לת" בי� תואי� אצלו הבדל והפרש גדול, אומר

ויש ,יש תלמידי חכמי# ה# יושבי# בבית המדרש, אנחנו רגילי# בכ*

ידענו , ות הקודמי#רודלעומת# אלה שעוסקי# בדר* אר, לא כ� היו ב

, עקב כ* שהוא היה סנדלר הכירו בגדולתו ,מי היה רבי יוחנ� הסנדלר

, בי יצחק נפחאוהכרנו את ר, אבל גדולתו לא הייתה מוטלת בשו# ספק

הערב בלוויה הזאת  ,כי הוא היה נפח אבל הוא היה תלמיד חכ# גדול

ואיהו להווי " ,נתוודע לי רבי מרדכי כאיש תורה שעסק בדר* אר,

הכרנו , על צניעות# ,על ענוותנות#, ועל אלה קיי# העול#" פרפרת�

בדורות הקודמי# כאלה ואנחנו מאבדי# אות# אחד אחד ואנחנו 

ואנחנו מתביישי# , נשארי# פוחזי#, נשארי# ריקי# ,מי#נשארי# יתו

 ,תורתכ# ,גדולתכ# ,את# השארת# אותנו אחריכ#, בפניה#

התרגשתי . ויחד ע# זה העיסוק שעסקת# בחיי העול# הזה, לימודכ#

 ,יארי* ימי# וייבדל לחיי# טובי# +  לשמוע לפני הלוויה מבנו שאול

כי הוא ייקבר ליד  ,קברשנתעכב קצת עכב כ* שמנמיכי# את חפירת ה

הוא עומד בשמיי# , אתה הול* לענוות� גדול, ל " זצוקחיי# שושנה' ר
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אני הכרתי אותו היטב ואות* הכרתי כאיש ,  ידיו לעבר*שתי ומושיט 

משבח אני את המתי# שכבר מתו מ� החיי# . זכית,זכית ,בעל מעשה

# ואנחנו בושי, השארת דור ישרי# מבור*, אשר ה# חיי# עד הנה

והענווה , לעומת פשטות* ,לעומת צניעות*, ונכלמי# לעומת גדלות*

, אבל יותר מהכל זה התמונה הזאת לא תישכח ממני, שאפפה אות*

מישהו , על דבר אמת הוא לא מתפשר, שאני רואה אותו בבית הכנסת

לא לפני , מישהו היה מנסה לשנות טע#, היה מנסה לשנות מנהג הלכה

אבל , מדרכי' זה צרי* ללמוד ממ* ר + ומהבתקיפות עצ, רבי מרדכי

 אתה הוא קורא +קריינא דאיגרת�, וג# אני אקצר ,ביקשו לקצר

אתה לא משאיר את הקריאה בפני , האיגרת אבל זכות* הגדולה

 קוראי# בנפרד +לא כמונו, אתה  מבצע את מה שאתה קורא, עצמה

ה את,אתה משמש לנו דוגמא, ואי� זה דומה לזה ,ומבצעי# בנפרד

נפשו , נפש* בטוב תלי� וזרע* יירש אר,, משמש לנו ספר של מוסר

  .צרורה בצרור החיי# אמ�

  

  

  

  רבי עוזיאל 

שע# ישראל , לאחר שאנחנו שומעי# העדויות, מרדכי' מה נאמר ר

, רבי מרדכי היה איש של עול#, קיבל את המ� במדבר אמרו מ� הוא

אנחנו לאט לאט , אאנחנו לא ידענו מי הו .אמונה זה אותיות מ� הוא

אפשר  ,אנחנו רואי# מי זה הצדיק שאנחנו היו# נפרדי# ממנו, לומדי#

פנה הדר# של העיר באר שבע אני קורא  ,פנה זיוו# ,להגיד שפנה הוד#

  י# לבנו רפאל לומר דבר
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  ו "הירפאל הב� 

אני לא בא להעיד על  , להעידכי# אני קראתי בספר שהבני# צרי

, איבדנו היו# אני רוצה שתדעו מה ,  אבאהתורה אני בא להעיד על

אחיות שלי כשהיו איתו לפני שבוע בבית חולי# , כאילו איזה אבא

קראו תהילי# והאד# הזה פתח את העיניי# שלו ומהצניעות ה# ידעו 

,  ה# לא ידעו שיש לו עיניי# כחולות,היו# שיש לו עיניי# כחולות

   .ילי# והוא הקשיבקראו את כל התה ,לאיזה צניעות הגיעו במשפחה

רפאל '  זכה להיקבר ליד ר,א# היית# יודעי# מה היה בשבת הזאת

מסע של הכל , חיי# ב� עטר'  רביו# פטירת אור החיי# הקדוש שושנה 

  .דיבר ונפטר בהילולה שלו עכשיו.חיי# ב� עטר' אבא הוא דיבר על ר

  

 אחי# ע# חולצות לבנות אבא נלח# 12אתמול כשאבא נפטר היינו 

כל אחד קרא לו את ,  לו את המשניותוקרא מאיר ' ראחי בא , ח#נל

שאבא היה נוהג לעשות שבת כל מה , את בר יוחאי שרו לו , הפרקי#

 . קריאת שמענשימותיו האחרונות קראנו שלוש פעמי#  בסו' . בשבת 

עוד פע# חזר לחיי# , כי פע# ראשונה הוא מלמל ולא הספיק את כולה

  . סיימה באחד'ישית ברו* המלמל עוד פע# ופע# של

אני מבקש ,  שיש לנו אבא כזהנו ה שזיכה אות"מודה לקב' ברו* ה

. הנכדי# מכל מי שפגע, הדודי# , האחי# ובש# ממני , ממנו סליחה

עכשיו , אני יודע שאתה שומר עלינו , א# פגענו ב* מחילה וסליחה אבא

אבא '  ה בעזרת, זה אלי* ישר, כל אחד מהאחי# יש לו טלפו� אלי*

 ב נפל " בארה עלי בעבר  כשהייתי אתה תשמור עלינו כמו ששמרת

הוא נת� לי איזה משהוא אמר לי ,  מקרר א' אחד לא יודע את זהעליי

נפל עליי מקרר הייתי צרי* לא להיות אתכ# , "יא בני תשמור את זה"

יא בני "כשבאתי אמר לי  ,ה סייע בידי נת� לי את זה"הקב, פה היו#
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אני לא יודע ,  שני6# לפני , אספר לכ# עוד דבר עצו# ?מה זהאת זוכר 

' חלמתי שקברו של ר, א#  מותר או לא מותר, א# אומרי# את זה

,   אז לא הבנתי את פשר החלו# , נפר, ושוברי# במקו# חיי# שושנה 

חיי# ' מסביב קברו של ר,  ראיתי את כל האדמה בחו,כשועכשיו 

אתה  , להיות טמו� ליד חברו ומורו אכ� זכה אבא  ל "שושנה  זצוק

כואב לנו אבל כא� זה ,  הדר* הנכונהוהול* למעלה כי אתה יודע שז

  .אבא תמשי* לשמור עלינו
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  :יעקוב כנפו' הנכד ר

סבא תמיד , קטונתי מאוד מלדבר עלי*, זכות אי� לי לדבר עלי*, סבא

, יישב בישיבהיעקוב אתה הנכד מבי� היחידי# שהת, דיברת אליי

מאז שכבר  ,אתה תעשה לי נחת רוח, תלמד עוד תורה עוד תורה

הרגשת את עצמ* חלש ביקשת ממני סבא הרבה ממי שנמצא פה לא 

כל , כל גמרא שהיתי פותח לסבא, רבותיי, יודעי# כמה גדול היית

סבא למד  ,סבא ידע,  מילי# וסבא היה ממשי*3מסכת הייתי קורא 

, סבא היה התורה מאור חייו ,יע על התורהסבא השק, תורה בעמקות

מאוד מאוד קשה לי סבא  ,סבא לא רצה לוותר על דקה מלימוד תורה

'  ר+" חיי# הקדושהאור "אני יודע שתמיד חיבבת את , לדבר עלי*

שלא "בפרשה רואי# משהוא קט� ,  היה עטרת ראש*,חיי# ב� עטר

ישראל האורח עמל של ע# " הביט אוו� ביעקוב ולא ראה עמל בישראל

תלמידי חכמי# שיגעי# , חיי# הסתכל עליו לא בתור דבר שקשה

, תורה זה הכי',  אז ה# יודעי# תורה זה לא קשה+ בתורה ובמצוות

 הגמרא מספרת .התאווה של הב� אד#, תורה זה הגעגוע של הב� אד#

ברבי יוחנ� שראה בריש לקיש שקפ, קפיצה מקצה לקצה ואמר לו 

הכוח של* הוא " חיל* לאורייתא"אלא  ,אתהאתה לא ראש ליסטי# 

רצה לחזור ריש לקי,  לקפו, את הקפיצה הזאת ' אומרת הגמ, לתורה

, תורה מתישה כוחו של אד# כשהוא לומד, כול# שואלי#, ולא הצליח

מה , אבל ריש לקיש היה ראש ליסטי# הוא עדיי� לא הספיק ללמוד

  ? את כוחו שהוא לא יכל לקפו,שה כוח שכבר התי

ל לחזור ולקפו, וכוחו היה עדיי� והתשובה היא שוודאי שריש לקיש יכ

כל אד# א# יש לו רצו� ותשוקה , רק חסר היה הרצו�, במותניו

הרצו� , ריש לקיש כשקיבל את התורה הקדושה, למשהוא הוא יכול

, מסיי# האור חיי# הקדוש, לקפו, מקצה לקצה כבר לא היה אצלו
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, והחליט לרצות את  התורה הקדושהכמו שריש לקיש ראה את התורה 

  .ככה אד# לא מרגיש את הגעגועי# ברגע שיש את התורה הקדושה

תורה זה , תורה זה היה הגעגוע שלו, סבא תמיד הרגיש את העניי� הזה

אני זוכר , כל הזמ�, סבא אהב את התורה כל הזמ� ,היה התאווה שלו

, ללמוד יעקובסבא אמר לי שב ר  לפני כמה שני# נכנסתי ע# סבא לחד

י " קראתי רש"הכונס צא� לדיר ולא גדר לפניה"למדנו , בוא נפתח

! ?זה עמל! ?זה ולא ראה עמל בישראל, סבא נת� לי סטירה, במקו#

   .י ישר אחרי שקוראי# גמרא"לקרוא רש

, אני מתארס מחר ואני מתחת� עוד חודשיי#, סבא תדע ל* לא זכיתי

אבל ע# כל , זכיתי שתהיה איתילא זכיתי שתקדש אותי לא , ז אלול+ב

ומבקש ממ* סבא במקו# , הכאב העמוק אני מפני# את הכול בפני#

שאני אוריד דמעות למטה ויכאיב פה לכול# אתה למעלה תוריד עליי 

עד הרגע , עליי ועל כל הבני# והבנות של* שדאגו עד הסו', דמעה אחת

ה סבא אתה למעל, האחרו� שמות* יהיה בכבוד בטהרה ובקדושה

אנו , הדר* היא עוד לפנינו ארוכה וסלולה, פנינו לדר*, אנחנו למטה

לבריאות להצלחה ,מבקשי# ממ* להתפלל עלינו לאריכות ימי#

  , לבית נאמ� בישראל, לגזירות טובות, לבשורות טובות

כל פע# א# הוריתי הלכה , תסלח לי, תמחל לי: בקשה אישית, סבא

אני מבקש סליחה , בכבודלא , א# דיברתי לא טוב בפני*, לפני*

  .בש# כולנו, ומחילה בשמי בש# הורי בש# משפחתי

נשתדל להקי# בעולה '  סבא תעשה לנו עונג למעלה ואנחנו בעזרת ה

נשמע ונתבשר רק ' שבעזרת ה',של תורה לעילוי נשמת* בעזרת ה

  .אמ�. ותהי נשמתו צרורה בצרור החיי#, בשורות טובות
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  .ו "הי ,  מאיר אביט�הב� 

  

  ,קהל קדוש

 תקיי#,  מסויימת  מצווההורה לי לקיי# שנה אבא לפי כעשרי# וחמש 

 בכל כמעט,  עד עתה  לא יכולתי לקיי# אותהאול#,אותה היה אומר 

 הוא היה פע# שנכנסתי בחרדת קודש  לחדרו לפני שבת לנשק את ידו 

לשאת דברי# ביו# , עליספד הלעשות אל תשכח אתה צרי* אומר לי 

! ?הייתי אומר לו אי* אני יכול לקיי# דבר כזה,  העול# שאפטר מ�

 שנה אני 25 לפני ביקשת ממני מצווה שאותה והנה אני נמצא עכשיו 

  מארי רק עכשיו יכול לקיי# אותה ואני צרי* לשאת כא� הספד על אבא

  .הריני כפרת משכב*

ראינו את אבא ממקו# ו בבית הכרנו  בני המשפחה אנחנו, קהל קדוש

היינו קרובי# ואת גודלו ועוצמו לא ראינו רק כאשר הוא רחק  ,אחר

  .מאתנו רואי# את גדולתו 

  

, אני גר בתל אביב, כשקיבלתי את ההודעה שאבא קיבל אירוע מוחי

אבל לפני כ� עליתי הביתה אמרתי אני אקח , יצאתי מיד לבאר שבע

 אני בדר* נוסע ואני משחזר, תפילי� בכל זאת אני לא יודע מה יקרה

ו בתמוז זה יו# "אני זוכר שט, מה יש בתמוז, היו# תמוז, לעצמי

נפשו של אבא שתדעו לכ# קהל קדוש ו" אור חיי#"ההילולא של ה

ומידי שבת בשבתו הייתי ל אור החיי# הקדוש הייתה קשורה בנפשו ש

אותיות בקושי  שה הספרי# היו ספרי#, יושב איתו על שולח� שבת

אור חיי# מתו* תורתו של  קורא בפניו רואי# וכתובי# בקצרה והייתי

 ברצ'ו וכשהייתי מנסה עוצר שניה הוא היה ממשי* בשט' , הקדוש

   . לפניו י# כאילו כתוב, את דבריו של אור החיי# 
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 אומר לו אבא אני לא  קורא קטעי# שהיו סתומי# הייתי אומר הייתי 

, *ואומר לי זה הדר* בשביל, הוא היה מנסה להסביר לי ככה, מבי�

כשהיינו יושבי# או פותחי# איזושהיא סוגיא תלמודית או איזושהיא 

היו כתובי# כאילו  הדברי# פ את "ומדקל# בעאבא היה פותח , משנה

  .לפניו

,  את גדולתו של אבאדענו אני רוצה שתדעו קהל קדוש שאנחנו לא י

ולא , ברשותו   והכוחות שהיו אחת הפעמי# אבא סיפר לי על העוצמות

 במשפחה שאבא  זקוקי# ופע# היינו, עו על העוצמות שלוהרבה יד

 לי סיפר הוא , הוא לא הסכי# לעשות את זה,  שלוכוחות ישתמש ב

רק לאחר מאמצי# , תעסק בדברי# האלהישלא אליו  ושבחלו# נגל

  .  של צדיקתפילות , יו גדולי# במשפחה הוא הסכי# להשתמש בכוחות

  

ני אומר לכ#  קהל שא# הוא היה א, בזוהר  וידיעה הייתה לו שליטה 

והוא , כוחות האלה לא היינו יכולי# לעמוד כא� במקו# הזהב משתמש

 אבל הענוותנות שלו .היה עושה דברי# שהס מלהזכיר ולספר אות#

הייתי הול* איתו לבית כנסת היה מעיר אותי , הייתה ענוותנות ענקית

  לא היה מוותר, כבר מהשעה שש בוקר ואנוכי כנער ר* בשני# כל בוקר

   .לי

 בחצות הלילה היה בבית ,  היה יו# כמעט כולו תורה סדר יו# שלו 

אי� דבר כזה , בת בבית כל המשפחהובש, מתנג� תיקו� חצות ביו# חול

 ארבע לפנות בוקר וכבר ב, האורות דלוקי# ללא הפסקה  , כיבוי אורות

, התנג� מקרא ואחד תרגו# מתנג� וממשי* לשני# היינו שומעי# את ה

  .האלשי* ועוד, את אור חיי#לומד כ "הייתי שומע אח

,  מתנג� כל אחד בתוכוישנו בבית כשהלימוד של אבא  כל האחי# 

שני# אני שומע את הצלילי# , כשאני בא לשבת, והיו# כבר אי� את זה
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זה נפסק  ממשי* ואי� רבות וה# אינ# מפסיקי# לא בחולי ולא בצרה 

  .ועתה הניגו� נפסק 

  

המושג של תלמודו בידו ,  תלמודו בידואצלו  הריני כפרת משכב*  אבא

לרבנות כשלמדתי תקופה מסוימת באבא תמיד היה אומר , אינו סת#

, "הרב"הוא לא היה מוכ� שיקראו לו , תלמד לא בשביל שיקראו ל* רב

א# , בבית הכנסת הוא לא היה מסכי# שיחכו לו שיסיי# שמונה עשרה

   .צניעות עצומה! ?היה אומר לה# אני רבהיו מעלי# אותו לתורה 

  

, כל שניה פנויה ראשו ולבו בתלמוד תורה כל רגע פנוי זה ,  יתירה מזה

,  ש# היה ראשו אנשי# היו נכנסי# לחנות והיה לו חוק לישראל פתוח

בזמ� , סוכרושמ�  ורואה את הספרי# קצת  בבית יושב ומסתכלאני 

כ "אח, "א ואחד תרגו# מקרשני# "לא היה מפסיק את הלימודו 

א# מבקשי# , מרדכי' ואנשי# היו מחכי# בתור יודעי# שאצל ר, גמרא

  .הזמ� הוא שלו, יש איזה זמ� ,לא מקבלי# את הכול מיד

  

  ,  בליל שבת דקות לפני פטירת אבא אחי סיפר על המעמד שהיה אתמול

שבוע ביו# חמישי כשהייתה נפילה וחשבנו שאבא לקראת ימיו כלפני 

, ני# אמרנו זה לא יכול להיות אבא הבטיח שזה יקרה בשבתהאחרו

ורר וממשי* ע# הכוחות עופשוט מאוד כמו כוחות עילאיי# אבא מת

וידענו  בוודאות שיו# זה יקרה ביו# פטירת אור החיי# הקדוש האלה 

זאת אומרת יו# הקבורה שלו ,  נפשו קשורה בנפשו של האור חיי#כי 

  .שבתוכ* היה עד , יהיה ביו# הזה
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היה אומר לנו ואני חייב לספר לכ#  קהל קדוש שתבינו שאבא 

 לאור* השני# שהוא רוצה שבפטירה שלו חלילה לא נהיה במשפחה 

 והנה מגיע השבת ואנחנו כל האחי# יושבי# ,במקו# שלא מתאי#

את  אנחנו מתחילי# ,  ביו# פטירתו  כול# ע# חולצה לבנהו מסביב

 , עושי# לו קידוש כ בר יוחאי " אח ממשיכי#"שלו# עליכ#"הפיוט 

כ "אח, של השפתיי# התנועה שלו באותו רגע ,לקחתי מהיי� ונתתי לו

זכור את "מקפיד לומר אותו שני# אני ממשי* בזוהר הקדוש שהיה 

" אזמר בשבחי�"שרנו ביחד , " יצחק פתח ואמר' ר, יו# השבת לקדשו

והיו עימו אל' ה"ואז פתחתי לו את הספר אור חיי# התחלנו ש# 

 על אות# צדיקי# המסביר , קראנו ש# את הפירוש, "ותרועת מל* בו

בכוח של אותו אור החיי# הקדוש , וממשי* ש#. נמצא אית#' הש

צדיק ביכולת שלו לעשות דברי# ככה האור חיי# על השבת על הפרשה 

  . שלי על אבאכאילו על מדבר 

סוחב עוד ימי# מאז אירוע המוחי הקשה ו' ואבי ממשי* עוד מס

והאור בשבת זו  כאילו הוא מחכה הזיכו* של אבא ורואי# את הכאב 

   . רבי עקיבא שהיה בייסורי#כתב בספרו על 

  

ויצא "העליו� נאמר מלווי# את אבא למקו# ההולכי# והאבל דעו לכ# 

ולמה ', ויל* יעקב חרנה'לא היה צרי* לכתוב אלא " יעקב מבאר שבע

, יאת צדיק מ� המקו# עושה רוש#שיצ, אלא מגיד? הזכיר יציאתו

, יצא מש#, הוא הדרה, הוא זיוה, הוא הודה, שבזמ� שהצדיק בעיר

תדעו קהל קדוש שבבאר שבע מי . " פנה הדרה, פנה זיוה, פנה הודה

 חיי# שושנה רבי היה לימינו , שהג� עלינו ה# היו אות# אחרוני הדור

הבת דוד אכ  קשורה בנפשו ונפש אבי הייתה , זכר צדיק לברכה

 ,ה# למדו תורה בלא הפסקה, ככה היה החיבור ביניה# ,ויהונת�
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 זאת הייתה החבורה של אותה . ל"זצ מנח# גבאי'  רולשמאלו קבור 

  .העיר באר שבע שבזכות# העיר עמדה וקיימה

  

 נמצאת כרגע באותו מקו#  בשלמותה והנה היו# החבורה הזאת

 , ומי# בעיר באר שבע יתואנו נשארי#  , יחד מצטרפי#, בעול# האמת

, את הדרכי# לתיקו�כל אחד ימצא לעצמו, זה מחייב אותנו קהל קדוש

כל אחד ימצא , שישמרו עלינוגדולי# כאלו כי אי� לנו היו# צדיקי# 

שזה יהיה ו, שיקפיד יותר, שישמור, לעצמו משהוא קט� שיתחייב

  , לתועלת אבא

קיי# את המצווה  אני משאני מסיי# לפני , אנחנו נמצאי# במעמד זה

 בדומה  שיעור משנהלתי  שני# התח5לפני , אבא תדע,  של* האחרונה

נמצאי# איתי פה ג# חלק מהקהילה ,  שנה40 לפני לשל* שהתחיל 

 שני# אני אמרתי שאני ממשי* את המסורת 5לפני , שאני נמצא בה

מייד אחרי תפילת שחרית והיה תקופה , של* שיעור משנה בבוקר

והיה   שלא אבי לא התקיי# וזה קרה בערוב ימיו עמי# השיעורשפ

  .השיעור הזה ממשי*,  והייתי אומר לו אבא אל תדאגליבו צר 

 חיי# שושנה רבי תמיד הייתי מקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת 

ועכשיו אני אצטר* ג# להקדיש , השיעור הזהממיסדי ל שהיה חלק "זצ

  .את השיעור הזה ל*

יות לא הכרנו בגדולה כי היינו קרובי# אלי*  אחי# ואח+אנחנו, אבא

היו# כשאנחנו רחוקי# אנחנו רואי# מה , ולא יכולנו לראות את זה

כמה פעמי# , היה לידינו כמה פעמי# לא הקפדנו בכיבוד אב וא#

אנחנו מבקשי# , כמה פעמי# לא הקשבנו אלי*,  לא בכוונהנו צעק

של המשפחה היה מלי, יושר , סליחה, מחילה, האחי# והאחיות

  והנכדי# ועל כל היושבי# פה בעיר 
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  :בבאר שבע' רבה של שכונה ד

ידידי הרב עוזיאל משפחה יקרה  ,ברשות כל הרבני#,מורי ורבותי

  ,מורי ורבותי, וחשובה

, האמת שמאוד מאוד קשה לעמוד ולדבר בלשו� עבר על יהודי צדיק

  .ממש צדיק תלמיד חכ# במלוא מוב� המילה, שהכרנו אותו

נעלמי# מאיתנו אנחנו , לצערנו הרב, י תמיד אמרתי שהאנשי# האלואנ

אנשי "פעמיי# בשבוע אנחנו אומרי# , אומרי# נגיד מחרתיי# שוב

אפשר לומר את הדבר הזה באמת על הנפטר העומד " אמונה אבדו

  .על המנוח, לפנינו

, כמה יש לנו ללמוד, כמה יש לנו ללמוד מהרב המנוח, מורי ורבותי

תמיד היית . לא פסיק פומיה מגירסה! כמה תורה היה בו! תכמה מידו

תמיד , ולא משנה באיזה שעה, בכל מצב, הספר היה פתוח, נכנס לחנות

תמיד לימוד התורה היה " לנגדי תמיד' שיויתי ה"בראש מעייניו היה 

  .בראש סדר העדיפויות

לא קשור לפרשה הזו , ובזה אני אסיי#, אני רוצה לומר חידוש קצר

  .קא מלפני שבועיי#דוו

ויקח :"'כתוב בפס, בדרכי חשבתי ואני חושב שזה מאוד מתאי# למנוח

שחרית ,  תפילות ביו3#ידוע שיש לנו " קרח ב� יצהר ב� קהת ב� לוי

לא נענה אליהו אלא בתפילת :" תפילת מנחה כתוב, מנחה וערבית

ידוע הסיפור בנביא ע# אליהו ואנשי הבעל שאמר לה# אליהו " המנחה

הוא האלוקי# לכו ' א# הבעל הוא האלוקי# לכו אחריו וא# ה"נביא ה

בסו' היו# בא , בקיצור .ואז קראו כל היו# ולא הצליחו, "אחריו

אליהו בשניות אחדות והצליח להביא אות# למצב שנפלו על פניה# 
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ל לא נענה "אז אמרו חז". הוא האלוקי#' הוא האלוקי# ה' ה"ואמרו 

  .אליהו אלא בתפילת המנחה

במכתב ששלח , שיבדל לחיי# ,ה את מור אבי"שאלה ששאל מור זקני ע

, ל לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה"א# אומרי# חז :לו מהישיבה

למה דווקא ? "למנצח לבני קורח"מדוע מתחילי# את תפילת מנחה ב

קורח מסמל לנו דוגמא של , קורח מסמל לנו דוגמא לא הכי יפה? קורח

א# תפילת מנחה היא חשובה תתחיל ? קורחלמה דווקא , מחלוקת

  !אותה במשהוא אחר

לפני שאתה יוצא ? תפילת שחרית מתי אתה מתפלל: אומר לו כ*

א# אתה הול* , אתה הול* ומתפלל תפילת שחרית, לעבודה בבוקר

 בבוקר אתה לוקח אית* את 4+לעבוד באיזה מפעל ואתה יוצא ב

ילת ערבית יש ל* תפ. הטלית והתפילי� ובהפסקה של* אתה מתפלל

בכל מקו# , ג# א# היית באירוע, ג# א# היית בנסיעה, זמנה כל הלילה

אבל ,  בלילה ולהתפלל תפילת ערבית12+שהוא אתה יכול לקו# ב

אתה יכול , אתה יכול להיות שכיר, תפילת מנחה זמנה מצומצ# מאוד

ואתה צרי*  ,בכל מקו# שהוא, אתה יכול להיות בחנות, להיות עצמאי

אפילו אד# יהיה עשיר , אומר מור זקני, ב הכול ולהתפלל מנחהלעזו

אני ? ולמה אני אומר את זה, כמו קורח יעזוב הכול ויל* להתפלל מנחה

מביא את החידוש הזה כא� כי אני חושב שהרב המנוח הצטיי� באמת 

זה לא עניי� , ג# במידה הזו היה מגיע זמ� תפילה לא מעניי� שו# דבר

, עוזבי# הכול והולכי# להתפלל, ת לא של שו# דברשל עסק לא של חנו

, זמ� תפילה דבר ראשו� הולכי# לעשות רצונו של בורא עול#? למה

אחי# יקרי# בוודאי שיש עוד הרבה מה לדבר במש* השבעה במש* 

עוד ימי# יגידו ואנחנו עוד נגלה דברי# שלא ידעו אות# ובוודאי שג# 

, טובי# מהמידות הטובותאבל מהמעשי# ה, המשפחות לא ידעו אות#
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ממש עד הימי# האלה היה יושב , מהלימוד התורה שישב ולמד תורה

   .השקיע בלימוד התורה את הדברי# האלו אנחנו להיות, ולומד תורה

  

יהי רצו� שהוא שעומד הערב בגינזי מרומי# ואי� ספק שהוא הול* 

ו בתמוז פטירתו של האור חיי# "ט ,כ חשוב"להיקבר בתארי* כ

בוודאי , "נפשו קשורה בנפשו"הב� , יבדל לחיי#, כמו שאמר, שהקדו

אז הוא , יו# הפטירה מעיד על האישיות של האד# עצמו, זה מעיד

יעמוד בתפילה ויהיה מלי, יושר בוודאי על כל משפחתו ועל כל ע# 

ה כבר יאמר די לצרות ע# ישראל ויחיש גאולתינו "ישראל שהקב

  .בקרוב אמ� ואמ�

  

  

  

  

  

  אל רבי עוזי

א# זה רבי מרדכי אביט� " א# הבני# שמחה"עלי* רבי מרדכי נאמר 

ובוודאי ובוודאי שהאמא , ברו* אתה בצאת* וברו* אתה בבוא*

שמחה ומקבלת את נשמתו בליויית# של צדיקי# לעול# שכולו טוב 

  .לעול# שכולו אמת

  

, ידיד נפש ותלמידו ו "הקהל התקרב אל הנפטר ורבי רפאל סקירה היצ

   ואחר כ* שבע הקפות סביב הנפטר קינה על הנפטרפתח ב
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   :אמרו' בהקפה א

Mל Dְִדיֵנה6 . ְוַעל ִרJָה ְותֹוֵלָעה. צ6ר חֹוֵקר ֲעל6ָמתֹו. ְוKָא ִרְ:עֹו. ְמֵחה Fְִ:עֹו

ָרה 6ִבְצרֹור ַהַחOִי# Dְִהֶיה ְצר6. 6ַמְלֲאֵכי ַהNָלֹו# ֵה# ֵיְצא6 ִלְקָראתֹו. ְ;ַאְ:ָמתֹו

ֲהֵריִני נֹוֵת� Fְר6ָטה זֹו ִלְצָדָקה : ואמרו ג המיטה " פרוטה עוהניחו : ִנְ:ָמתֹו

  . ר6חֹו ְוִנְ:ָמתֹו ְ=ַג� ֵעֶד�. ְ=ַעד ָ;ל ִיKְָרֵאל 6ְבַעד ֶנֶפ: ַהQְִפַטר ַהPֶה ִלְמנ6ַחת ַנְפ:ֹו

Dָ א ִיְצַלח ְוָכל ָל:ֹו�H Gְרִ:יִעיָ;ל ְ;ִלי י6ַצר ָעַלִיDַ טFָ:ְJִַל GDָזאת ַנֲחַלת . ק#6 ִא

# ה' ַעְבֵדי ה Dִָמיד ְוִהKְִ=יַע ְ=ַצְחָצחֹות ַנְפֶ:E ' ְוָנֲחE ה. 'ְוִצְדָקָת# ֵמִאDִי ְנא?

כַח ָאQָא ְ=. ְוַעְצמֹוֶתיE ַיֲחִלי, ְוָהִייָת ְכַג� ָרֶוה 6ְכמֹוָצא ַמִי# ֲאֶ:ר Hא ְיַכPְב6 ֵמיָמיו

Eת ְיִמיֶנRַ   : DִDַיר ְצר6ָרה. Sְד?

  

ְוִיַ@ע . 6ִפְתא# ִיְרַ<#. ַיֲעזב ֵרָעיו ְוַעJֹו. ֶרַגע ֶיֱחַל: 8ָד#: אמרו' בהקפה ב

ָ:# ִיְקצר ֲאֶ:ר ָזַרע Fְִרי ַמֲעKָיו . ֶאל ֵ=ית עֹוָלמֹו. ִ;י הֹוֵלG ָה8ָד#. ִמJְקֹומֹו

6ִבְצרֹור ַהַחOִי# Dְִהֶיה ְצר6ָרה . י ַהNָלֹו# ֵה# ֵיְצא6 ִלְקָראתֹו6ַמְלֲאֵכ. ְוִצְדָקתֹו

  ל "פרוטה כנונתנו : ִנְ:ָמתֹו

  .....ל ְ;ִלי י6ַצר ָעַלִיH Gא ִיְצַלח ְוָכל ָל:ֹו� Dָק#6 כ ּ

Eת ְיִמיֶנRַ   : ַטֲהֵרנ6 נֹוָרא. ֵבנSְKַ6. ַקֵ=ל ִרQַת ַעDִDַ .EJֶיר ְצר6ָרה.  ָאQָא ְ=כַח Sְד?

  

. ָ;ל Kְִמָחתֹו ֵאֶבל. 6ִפְתא# ָיבא ֵאידֹו. ְוֵאיG ִיְגַ=U ְ=תֹוDֵ Gֵבל:  אמרו ' בהקפה ג

יֹוְצרֹו . 6ְבק6מֹו ָלִדי�. ָיס6ר ֵמָעָליו הֹודֹו. יֹו# ֶנֱאַסר ְ=תֹוG ֶ;ֶבל. ְוַג# ִיַ<ל ָ;ל ְ;בֹודֹו

6ִבְצרֹור ַהַחOִי# Dְִהֶיה . 6ַמְלֲאֵכי ַהNָלֹו# ֵה# ֵיְצא6 ִלְקָראתֹו. תֹוHא ָיִעיר ָ;ל ֲחָמ

  ל "פרוטה כנונתנו : ְצר6ָרה ִנְ:ָמתֹו

  .....ל ְ;ִלי י6ַצר ָעַלִיH Gא ִיְצַלח ְוָכל ָל:ֹו� Dָק#6 כ ּ

Eת ְיִמיֶנRַ ָנא . ַטֲהֵרנ6 נֹוָרא. SְKֵַבנ6.  ַעEJֶַקֵ=ל ִרQַת. DִDַיר ְצר6ָרה. ָאQָא ְ=כַח Sְד?

Eֹור <ֹוְרֵ:י ִיח6ֶד=Sִ .#ָבַבת ָ:ְמֵר;ְ :  

  

. ִע# ְיֵר8יו ַוֲעָבָדיו. ְוַזְרעֹו ִייַר: 8ֶר,. ַנְפ:ֹו ְ=טֹוב Dִָלי�: אמרו ' בהקפה ד

6ַמְלֲאֵכי ַהNָלֹו# ֵה# . ְ:ָמתֹוְוִיְסַלח ְלַא. ְלֵק, ָיִמי# ְיַחOֵיה6. ְיַנֲהֵלה6 :ֹוֵכ� ֶעֶר,
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ל כ.  ל "פרוטה כנונתנו : 6ִבְצרֹור ַהַחOִי# Dְִהֶיה ְצר6ָרה ִנְ:ָמתֹו. ֵיְצא6 ִלְקָראתֹו

  .....ְ;ִלי י6ַצר ָעַלִיH Gא ִיְצַלח ְוָכל ָל:ֹו� Dָק#6 

Eת ְיִמיֶנRַ ָנא . ַטֲהֵרנ6 נֹוָרא. SְKֵַבנQַ .6ת ַעEJֶַקֵ=ל ִר. DִDַיר ְצר6ָרה. ָאQָא ְ=כַח Sְד?

Eֹור <ֹוְרֵ:י ִיח6ֶד=Sִ .#ְרֵכ# ַטֲהֵר#. ְ;ָבַבת ָ:ְמֵר=ָ .Eְמֵל#. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתSָ ִמידDָ :  

  

ה ְוַנְפ:ֹו Dְִהֶי. ִע# ַהVִַ<יִקי# ְ=ַג� ֶעְדנֹו. ֶיֱהֶנה ִמPִיו ַהNְִכיָנה: אמרו ' בהקפה ה

. ְוִתְתַעֵ<� ְ=ַג� ֵעֶד�. ַמְלֲאֵכי צ6ר ְמעֹונֹו. ְוָיִליצ6 ָעָליו יֶ:ר. ִלְפֵני צ6ר Sְאֹונֹו. חֹוָנה

6ִבְצרֹור ַהַחOִי# Dְִהֶיה . 6ַמְלֲאֵכי ַהNָלֹו# ֵה# ֵיְצא6 ִלְקָראתֹו. ר6חֹו ְוִנְ:ָמתֹו

  ל "פרוטה כנ ונתנו ְצר6ָרה ִנְ:ָמתֹו

  .....י י6ַצר ָעַלִיH Gא ִיְצַלח ְוָכל ָל:ֹו� Dָק#6 ל ְ;ִלכ ּ

Eת ְיִמיֶנRַ ָנא . ַטֲהֵרנ6 נֹוָרא. SְKֵַבנ6. ַקֵ=ל ִרQַת ַעDִDַ .EJֶיר ְצר6ָרה. ָאQָא ְ=כַח Sְד?

Eֹור <ֹוְרֵ:י ִיח6ֶד=Sִ .#ְרֵכ# ַטֲהֵר#. ְ;ָבַבת ָ:ְמֵר=ָ .Eְמֵל#ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתSָ ִמידDָ  .

Eָחִסי� ָקדֹו: ְ=רב ט6ֶב .Eַנֵהל ֲעָדֶת :  

  

ִזיו ָקדֹו: ְוַעל ִמְזֵ=ַח ַהWָדֹו: ִנְ:ָמתֹו . ָיRֵSַ Uה לֹו ֵ=� Fְד6ְתE: אמרו ' בהקפה ו

ו ְוִיֶפ� ֵאָליו ִיְ:ַלח ַ;Fָָרה ַלֲאָ:ָמי. 6ִמFִי ֶעְליֹו� ָ:# Dְֵהא ְמבֶרֶכת. Dְִהֶיה ִנVֶֶבת

6ִבְצרֹור ַהַחOִי# Dְִהֶיה ְצר6ָרה . 6ַמְלֲאֵכי ַהNָלֹו# ֵה# ֵיְצא6 ִלְקָראתֹו. ְ=ֵעי� ַרֲחָמיו

  ל "פרוטה כנונתנו : ִנְ:ָמתֹו

  .....ל ְ;ִלי י6ַצר ָעַלִיH Gא ִיְצַלח ְוָכל ָל:ֹו� Dָק#6 כ ּ

Eת ְיִמיֶנRַ ָנא . ַטֲהֵרנ6 נֹוָרא. SְKֵַבנ6. ַקֵ=ל ִרQַת ַעDִ .EJֶיר ְצר6ָרהDַ. ָאQָא ְ=כַח Sְד?

Eֹור <ֹוְרֵ:י ִיח6ֶד=Sִ .#ְמֵל#. ָ=ְרֵכ# ַטֲהֵר#. ְ;ָבַבת ָ:ְמֵרSָ ִמידDָ Eַרֲחֵמי ִצְדָקֶת .

Eַנֵהל ֲעָדֶת Eֵנה. ָחִסי� ָקדֹו: ְ=רב ט6ְבFְ EJְֶאה ְלַעSֵ ָיִחיד .EֶתNָ   : זֹוְכֵרי ְקד?

  

ֱהֵיה ְלֶנֶפ: ֶזה ַמֲחִזיק . ַצִ<יק יֶ:ר DֹוֵמG. :ֹוֵכ� ֶקֶד# 6ֵמ8ז: אמרו ' בהקפה ז

Gא ָיִמי:. 6ַבֲעָרבֹות ָמֵג� 8בֹות. ְותֹוֵמH ְויֹוָמ# ָוַלְיָלה :Jֵ:ְַי Eָרה . ְלָפֶניFָ;ַ ִיְ:ַלח

6ִבְצרֹור . 6ַמְלֲאֵכי ַהNָלֹו# ֵה# ֵיְצא6 ִלְקָראתֹו. ֵעי� ַרֲחָמיוַוOִֶפ� ֵאָליו ְ=. ַלֲאָ:ָמיו

  ל "פרוטה כנונתנו : ַהַחOִי# Dְִהֶיה ְצר6ָרה ִנְ:ָמתֹו

  .....ל ְ;ִלי י6ַצר ָעַלִיH Gא ִיְצַלח ְוָכל ָל:ֹו� Dָק#6 כ ּ
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

Eת ְיִמיֶנRַ ָנא . ַטֲהֵרנ6 נֹוָרא. SְKֵַבנ6. ֵ=ל ִרQַת ַעEJֶַק. DִDַיר ְצר6ָרה. ָאQָא ְ=כַח Sְד?

Eֹור <ֹוְרֵ:י ִיח6ֶד=Sִ .#ְמֵל#. ָ=ְרֵכ# ַטֲהֵר#. ְ;ָבַבת ָ:ְמֵרSָ ִמידDָ Eַרֲחֵמי ִצְדָקֶת .

Eַנֵהל ֲעָדֶת Eֶת. ָחִסי� ָקדֹו: ְ=רב ט6ֶבNָ ַ:ְוָעֵתנE . 6ָיִחיד Sֵֶאה ְלַעFְ EJְֵנה זֹוְכֵרי ְקד?

סדר : ָ=רG6 ֵ:# ְ;בֹוד ַמְלכ6תֹו ְלעֹוָל# ָוֶעד: ַקֵ=ל 6ְ:ַמע ַצֲעָקֵתנ6 יֹוֵדַע Dֲַעל6מֹות

  הקבורה 

   

חיי# שושנה '  בסמו* לקברו של ר לקברור אבינו אל "לקחו את מואחר כ* 

" א בכחאנ"ו" יושב בסתר עליו�"תו* אמירת , ל "מנח# גבאי זצוק' זצוקל ור

  .הלו* ושוב

  אותו בכבוד לקברו והורידו 

:6ָבה ְיָי ִרְבבֹות ,  6ְבנ?ֹחה יאַמראמרו , ולאחר פתיחת הקשרי# של התכריכי�

: ִהQֵה ִמXָתֹו ֶ:H:ְRִמה ִ:Nִי# Sִ=ֹוִרי# ָסִביב ָלU ִמSִ=ֹוֵרי ִיKְָרֵאל: Mְלֵפי ִיKְָרֵאל

ְיָבֶרְכE ְיָי : Jְֵדי ִמְלָחָמה ִאי: ַחְר=ֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמFַַחד ַ=Rֵילֹות;?Rָ# ֲאח6ֵזי ֶחֶרב ְמל?

Eְוִיְ:ְמֶר :YָQֶ ִ;י ַאDָה : ִיZָא ְיָי Fָָניו ֵאֶליE ְוָיKֵ# ְלE ָ:לֹו#: ָיֵאר ְיָי Fָָניו ֵאֶליE ִויח?

ַעל : ָכיו ְיַצ6ֶה ָלG ִלְ:ָמְרE ְ=ָכל ְ<ָרֶכיEִ;י ַמְל8: ֶעְליֹו� KְַמDָ ְמעֹוֶנE, ְיָי ַמְחִסי

Eֶאֶב� ַרְגֶל=ָ 'SDִ �Fֶ Eִי# ִיָא6ְנFַ;ַ : א ִיְקַרבH ָרָעה ְוֶנַגע Eה ֵאֶליQֶ Hא Dְא?

Eָט�:ְ=8ֳהֶלZָאֶמר ְיָי ֶאל ַהOָט�, ַוZַָה E=ְ ִיְגַער ְיָי ,E=ְ יר6ָ:ַלִי#ַה=ֹוֵחר, ְוִיְגַער ְיָי=ִ  ,

Vָל ֵמֵא: , ָנַת� Mְבָרָה# ַמDָנֹות, ְוִלְבֵני ַהRַFְִגִ:י# ֲאֶ:ר ְלMְבָרָה#: ֲהHא ֶזה א6ד מ?

  :ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶר, ֶקֶד#, ַוְיַ:Rְֵח# ֵמַעל ִיְצָחק ְ=נֹו ְ=עֹוֶד6Q ַחי
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ים ים ים ים והשלושוהשלושוהשלושוהשלושהשבעה השבעה השבעה השבעה פקודת פקודת פקודת פקודת יום יום יום יום 
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  

  

  השבעה 

ר רבי מרדכי אביט� " ספדו למוימי השבעהבאזכרה שנערכה בתו# 

בנו של הבבא סאלי , הצדיק רבי ברו# אבוחצירא שליטאל  "זצוק

  .א  אשר דיבר על הקשר האישי המיוחד בי� המנוח לבי� אביו"זיע

  .החדשה '  רב קריית האבות ושכונה וא"ג בנימי� בצרי שליט"הרה

   רב הראשי של העיר קרית גת  א"חמו שליטג שמעו� ב� "הרה

   .ש " ב רב שכונת רמותא"ג יור" הכה� שליט"הרה

  ש "מנהל מחלקת מקוואות ברבנות ב, א"ג יוס* דהא� שליט"הרה

  ו " היהרב שלו" דנינו 

  ו " היר עמר" מליE"ד

  

ר רבי מרדכי " ספדו למוימי השלושי"באזכרה שנערכה בתו# 

  ל  "אביט� זצוק

  .החדשה '  רב קריית האבות ושכונה וא"מי� בצרי שליטג בני"הרה

   רב הראשי של העיר קרית גת  א"ג שמעו� ב� חמו שליט"הרה

  . רב שכונת רמות א"ג יור" הכה� שליט"הרה

  ש "מנהל מחלקת מקוואות ברבנות ב, א"ג יוס* דהא� שליט"הרה

  הרב שלו" דנינו 

  ר עמר" מליE"ד

  ו "הי, הרב ציו� אזולאי 

  ו"מאיר אביט� הי, הב� 

  ו "ציו� אביט� הי, הב�

  ו "הי, רפאל סקירא , תלמיד הרב 
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

  

לצערינו לא כל שיחות נרשמו ולפניכ# מקצת הקטעי# שהצלחנו 

  : לשחזר

  

ההילולה של  של הצדיק הזה שאנחנו עסוקי# בהילולא שלו אור ....

  .החיי# הקדוש זכותו תג� עלינו 

לערוגות הבוש# " ירד לגנו דודי " שלמה המל* אמר בשיר השירי#  

הדור הזה שלנו קשה מאוד כמה אנו " לרעות בגני# וללקוט שושני# 

צריכי# לחפש כמה צדיקי# צריכי# ללכת מ� העול# הזה לכפר על 

כמה צדיקי# צריכי# עוד , א# זה בעוונות הצניעות והפריצות , הדור 

  . ללכת

  הצדיק שעסוקי# בהילולא שלו 

הוא , יורד לעול# הזה  וכי הוא חפ, בקוצי#  ה "דודי ירד לגנו הקב

  ?חפ, בקוצי# שאי� לה� שו# תועלת 

  הוא חפ, בשושני# כמו השושנה שהלכה לנו 

  

  

  הרב ציו�  אזולאי חז� בית הכנסת היכל שלמה  

  

לא יודע א# אני יכול ויש  זכות לשאת תורה על אד# זה  במש* 

מונחי# בספריות המידות שלו . שלושי#  שנה ראינו את  מידותיו

אבל להתמודד אית# אתה צרי* להיות כפו' . בספרי# קוראי# אות# 

  , לרב 

כ  המידה כפי עיקר המידה כפי שלמדו "רבי  מרדכי כשנכנס לביה

  בחול לאר,  
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

נפגשנו במקווה טהרה  המידה המיחודת   א# ברחוב אתה אומר  לו 

וב  אהבת הוא נות� חיו* אתה מקבל מידה ככת" שבת של כבוד הרב"

  .נפש

  .. א# זה בלימוד תורה

  על פרשת השבוע שנפלה בדיוק בפטירתו של הצדיק 

, רבי חמא בר חנינא אומר למה נסמכה אהלי# לנחלי# כנחלי# ניטוי 

ל�מר מה ל* נחלי# מעלי� את האד# מטומאה לטהרה א' אהלי# 

  מעלי� את האד# מכ* חובה  כ' זכות 

  יקהמידות האלו אפשר להעיד שהיו בצד

בבית הכנסת בשעה שב� אד# הול* לנוח שבא מהעבודה לא שעה של 

שיעורי  תורה אבל רבי מרדכי יושב אית#  בהיכל שלמה יושבי# ע# 

פ  מסביר לה#   מילה "הספרי# והוא רבי מרדכי לא מחזיק ספר ובע

מילה דבר דבר וכ�  זה הדר* ובאמצע מספר לה# כ* אמרו אבותינו זה 

המידות הללו ... למקוווה טהרה יוצא בחיו* כזה כנחלי# נטיו כהול* 

נכו� תקרא אות# בספרי# הללו כפי שאמרנו אבל א# היית כפו' 

לצדיק אתה רואה אותו מה עושה לעול# לא תצליח לעשות  מידה 

  .מהמידות הללו 

רבי מרדכי עליו השלו# דמות לא הלכה רק למשפחה אלא הלכה ג# 

בכל , י# לו שבת שלו# בחיו* כזה לנו ביו# שבת בבוקר נפגשי# ואומר

  מקו# וכ� הלאה 

דר* , אנחנו צריכי# לחפש מה עוד עשה  הרב ואנחנו נלמד ממנו  את  

אהבת , אהבת הזולת,  אהבת ע# ישראל ,אהבת אר, ישראל , אר,

  המשפחה  

לא מעניי� אותו כלו# , בכל מקו# ששמעת אותו רק דברי תורה 

ו רק על היו# בו  יעמוד לפני בורא מהעול# הזה רק התורה עניי� אות
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ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

עול# ובטוח שזכה בג� העד� העליו� על כל מה שעשה על כל מה שראינו 

בעיננו זה לא שמועות ובודאי שנשמתו בג� העד� העליו� מה שיש לנו 

, משפחתו , לומר לבקש ממנו שיעמוד  בתפילה על כלל ע# ישראל 

וד לנו וכל בקשה כל פע# שנזכיר את נשמתו  יעמ, הקהילה ועלינו 

  שנבקש ית� לנו בורא עול# 

  

  

  ו "היעוזיאל אברה" רבי 

הוא היה הודה הוא היה זיוה ההוא היה המג� של העיר באר שבע רבי 

כשרבי מרדכי נלקח מאיתנו פנה זיוה פנה הדרה אבל מה ,  מרדכי 

מוטל עלינו רבותי להכות על חטא לא רק   לעשותע# הנפטר חסד 

יתי אנשי# חושבי# באי# ומנחמי# את הנפטר ואמת מה החסד האמ

הבל הבלי#  לא עשינו , משתת' בצער*  וממשיכי# לדבר על הא ודא 

בזה שו# דבר ג# א# אכלנו סעודה  לא עשינו שו# דבר  מה הדבר 

העיקרי שאנו עושי# לעליית הנשמה לעילוי נשמת הצדיק הדבר אשר 

כשאד# הול* אל זאת אומרת " והחי ית� אל ליבו"אמר שלמה המל* 

בית האבל כשהוא בא לנח# הוא צרי* לצאת מכא� אני לוקח על עצמי 

דבר שלא הייתי עושה עד היו# אבל רבותי כשאני אומר לעשות אותו  

נ "פרקי תהילי# לע' יהרג ולא  יעבור לוקח על על עצמי לומר מס

הצדיק  כי בעצ# א# אני מתפלל על הצדיק אני מתפלל על עצמי לא 

ה שיהיה לי זכות התורה שלו שהוא למד " ממבקש מהקבעלי אני

. עמוד ותג� עלינו  לאור* כל השני#במש* כל  השני# שהתורה הזאת ת

אבל אני , לא עלי    התורה שהוא למד הוא למד בדרכי טוהר ותמימות 

 10לוקח ' זה לא זמ� שלא קניות וכד, יאמר את חמשה פרקי תהילי# 

ק או מצווה אחרת ואז רבותי קיימתי דקות וה# מוקדשות לאותו צדי
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כי אנחנו לא יכולי# לנח# ? את# יודעי# למה ,מצוות ניחו# אבלי# 

כאשר עמוד התוו* כאשר עמוד אשר יושב עליו הבית הול* הבית לא 

עומד אי* יכולי# לנח# אותו לא יו# ולא יומיי# ולא שנה עד היו# 

ותו בגלל האחרו� יזכרו אותו כי אבא צדיק אי אפשר לשכוח א

המעשי# שלו בגלל  התורה והמעשי# שעשה בסתר אז מי יכול לנח# 

ה יכול לנח# "מנח# אות# רק הקב' כי אנכי אנכי ה"לקרוא . אות# 

צור ילד* תשי ותשכח "ה ברא את השכחה   "הקב?  אות# ועל ידי מה 

הסתכל באורייתא וברא את , ה ברא את השכחה"הקב" אל מחולל* 

# חלש בעול#  הוא לא יכול להתקיי# א# הוא השכחה מכיו� שהאד

ו "לא שוכח אבל מה אנחנו עושי# אנחנו משתמשי# בשכחה הזאת  חו

כלפי בורא עול#  אספר לכ# משל  ב� אד# שהיה לו הרבה חובות  כל 

.. כל אחד מבקש . יו# היו באי# אצלו ודופקי# על הדלת אתה חייב לי 

 ואי� לי לילה לכול# אני חייב אי� לי בוקר? בא החבר שלוט מה יש ל* 

כס' לכול# אמר לו החבר את� ל* עצה  תעשה את עצמ* משוגע ברגע 

שדופקי# בדלת תתחיל להשתגע תצעק תקרע בגדי# תיפול על הרצפה 

אומר לו , אנשי# יראו אות* יאמרו מה יש לקחת ממנו הוא משוגע 

 מתנהג הרעיו� של* טוב באי# עוד פע# בעלי החוב דופקי# בדלת והוא

כפי שיע, לו חברו  רואי# אותו אמרו מה נקח מהמשוגע  ועזבו אותו 

שבועיי# ניקה את כל החובות שלו מגיע החבר שלו הכל בסדר אומר לו 

העצה הטובה שנתת לי הצילה אותו  ועוד אומר תרא פסח הגיע אני 

זקוק להלוואה קטינה לקראת החג מוצרי# ועוד אחרי החג אני אחזיר 

אחרי החג באה החבר אליו , החבר נת� לו את ההלואה , ב ל* את החו

, פותח את הדלת והנה רואה את חברו  , לקבל את הכס' דופק בדלת 

ניגש אליו החבר אתה , התחיל להתפתל על הרצפה לצעוק לקרוע בגדיו 

לא מתבייש את העצה הזאת אני נתתי ל* העצה ועכשיו אתה משתמ 
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 כדי שהאד# יוכל לשכוח את מה ה נת� לנו את השכחה"הקב. כנגדי

שבא עליו שיוכל להתקד# אבל אנחנו משתמשי# בשכחה הזאת ג# 

הפו* בבוקר הוא אומר שכחתי להניח תפילי� אבל ביו# שיש לשבת 

לתפילה לתורה ' בבית קפה אתה לא שוכח היה ל* זמ� לבוא לבית ה

 אני לא, יש לא רוצה , ה אי� לא יכולת "שכחת ולא יכולת אצל הקב

לכ� מה עושה , רוצה אי� דבר כזה לא יכול אתה רוצה או לא רוצה 

לפעמי# אד# מבי� את המסרי# של , ה מסובב הסיבות "ה הקבה"הקב

ה נות� לו להבי� "ה נסתרות דרכי מבי� אות# בצורה פשוטה הקב"הקב

בצורה אחרת נת� לו הו� והשתמש בו לטובה א# ולא השתמש בו נכו� 

  .....מביא עליו אחרת ' ה
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  רבה של קרית אבות רבי בנימי� בצרי 

  

  תלמיד חכ# ...

  תורה שלה# תורת אמת 

  ואי� לה# הנספי# כל תלמיד חכ# וכח# עמוד של ע# ישראל 

  כל  שומר על ישראל ועל האר, כולה 

היה לנו חכ# שהיה יושב והוגה בתורה מתו* הדור הקוד# עמקות 

  והכל בהצנע 

 בחורב� בית אלוקינו א# היינו יודעי# את גודל כמה חסרי# אנו כעת

החיסרו�  כשתלמיד חכ# היינו צריכי# לשבת על הרצפה ולומר קינות 

תצלמיד חכ# זה לא איש של משפחה זה לא אבא ולא : הגמרא אומרת

ח זה האבא והמג� של העיר של הדור ושל ע# ישראל בצניעות "סבא ת

ר עלינו ותלמיד חכ# שלו בטהרה שלו בקדושה שלו הוא הג� ושמ

שאבד בדורו כמרגלית שאבדה בכל מקו# שהיא מרגלית היא מי ית� 

לנו תמורתו חליפתו כמה אנחנו זקוקי# ליהודי# האלה היושבי# 

  ...בטהרה ובקדושה בתורה 

  העול# ממשי* מה שהיה היו שיהיה   

יש כל מיני , כול# מביני# שלא יכול להיות מה שהיה הוא מששיהיה 

ה בצר ובאו ל* כל "מה יהה  אומנר הקב, כל מיני נבואות תחזיות 

  ...לא יעזב* ' כי אל רחו# ה...הצרות האלו 

  אנחנו שנה
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  ו"רבי רפאל סקירה היצ

קהל קדוש ונכבד הבא לחלוק , ברשות תלמידי חכמי#, מורי ורבותי

  .ואחרוני# בני משפחת האבלי# מציו� תנוחמו, כבוד של ניחו# אבלי#

, יקרע ועיי� מי לא תדמע על מותו מזה ימי# של הגברא רבאלב מי לא 

חסידא וקדישא חרי' ובקיא ומשנתו קו ונקי כמו שאני ורבי# כמוני 

  .מעידי# עליו

אהוב לאל עליו� ז* השכל והרעיו� ע# חסדיו , היי עניו, היי חסיד

  .לרבי# וישר פעולתו

ו אנשי מעשה ואנשי החסד שעוזבי# אותנ, במיתת� של צדיקי#

ל שאנו "לאנחות וה#  הולכי# למנוחות ברח כמו רבי מרדכי זצ

שהיינו , זכורני על מקרה. מכירי# היטב שתמיד ברח מ� הכבוד

ל לפני "חיי# רפאל שושנה זצ' בהילולה של מורינו ועטרת ראשנו ר

ק# ואמר בפני כל , מספר שני# במתר הזמנתי אותו לשאת דברי#

רפאל שג# הוא תלמידו כאילו ' ר רהנוכחי# מורי ורבותי כל מה שיאמ

? חיי#' ומי אני שאדבר על ר, הוא הימני משחר ילדותי. יצא מיפי

  .והתיישב

ובשו# אופ� לא , התחננתי בפניו  לאמר דברי# בש# וכנציג התלמידי#

  .הסכי# ומצביע עלי

כל הבורח מ� : "ל שאמרו"פתחתי בדברי# ועלה לי רעיו� על דברי חז

הכבוד בורח , וכל שרוד' אחר הכבוד, חריוהכבוד הכבוד רוד' א

אי* שהאד# יבחר באופ� טבעי הכבוד רחוק ממנו +דהיינו". ממנו

המצב שאנו " א"# זיע"חידושי הרי"מסביר על זה בספר . תמיד

משו# שהנפטר בורח , נפגשי# ע# הכבוד הוא אחרי מיתתו של האד#

כמו הנפטר מ� הכבוד כי הוא איננו איתנו אבל בשעה שמספידי# אותו 

מרדכי שהדרשני# מספרי# אודותיו בדברי# שיודעי# או ' שלנו ר



   

 

106 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

שאינ# יודעי# עליו באופ� אישי בזה כול# רוכשי# לו כבוד שתמיד 

  .ברח ממנו

הכבוד הראוי לו  ומשו# שאנו חייבי# ומחוייבי# לערו* לנפטר שלנו

  .בהיותינו מכירי# מעשיו המסולי# בפז

יר* יעקב אבינו את בניו ושה# למעשה הכלי יקר מסביר על הפסוק שב

ולמה , אלא מה שיקרה לה# באחרית הימי#, לא ברכות ממש

מבאר הכלי יקר " נפתלי אילה שלוחה: "כשהגיע לנפתלי אמר. נמשלי#

למה נמשלו דברי תורה : "ומרמז לדברי הגמרא במסכת עירובי�

מה האיילה חביבה על בעליה כל שעה ושעה א' +לאמר ל*? לאיילה

+והרמז לשמו של נפתלי, רי תורה חביבי� על לומדיה כל שעה ושעהדב

היות ודברי תורה ה# מתוקי# מפיו של נפתלי כדבש ונופת " נופת לי"

  .צופי#

על כ� יזכה האד# הלומד תורה להיות כאיילה , ועל זה אמר אביי

וג# כשהוא חוזר מספר פעמי# היא בפיו בגדר . החביבה על בעליה

  על דבר חדש ביופיוהמשפר , אמרי שפר

ל היתה שקידה והבנה בלתי רגילה בלימודו "מרדכי זצ' למנוח שלנו ר

והכל בדרכי . ובזה מצא נוח לנשמתו ונוח לבריות שנהנו מידיעותיו

ה להבי� ולהשכיל ללמוד וללמד לשמור "החוכמה שחנ� אותי הקב

  .באמונה' וזה נקרא מלאכת ה. ולעשות

' ודש ששמעתי על הסתלקותו של רמאז מוצאי שבת ק! מורי ורבותי

משו# , דמותו אהבתו לזולת וענוותנותו ואצילותו לנגד עיני, מרדכי

כיבדני בכל מו# ועזר לי רבות , שחיבב אותי כאחד מבניו שיחיו

דשנו בנושאי הלכות מתו* זה , בהילכות שחיטה וכל פע# שנפגשנו

  .שנפרדי# מתו* דברי הלכה
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מה נצטדק האלוקי# מצא את עוו� מה נדבר ו, אבד חסיד מ� האר,

  .עבדיו

חכ# . על האי שופרא דבלי בארעא, על זאת תתאבל העיר ותזעק מרה

  .שמת ואי� לנו תמורתו

נאמר ש# " שאבד קברניטה, אוי לספינה: "ובמסכת בבא בתרא נאמר

: שאותו היו# שנפטר אברה# אבינו עמדו כל גדולי הדור בשורה ואמרו

על השני "  ואוי לה לספינה שאבד ברניטה,אוי לעול# שאבד מנהיגו"

  .ישנ# שני סוגי מנהיגי#, ל"א זצ"אוי ואוי מפרש המהרש

  .ה"הקב,אחד הוא המנהיג של העול# 

  .�המנהיג של המנהיג המקרב את האנשי# למנהיגו של עול#

וזה מה שאנו צריכי# להספיד ולאמר אוי לנו שאבד לנו חסיד ומנהיג 

שקיע ללמוד וללמד *הנהיג את הדור אי* ל שישב ה"מרדכי זצ' כמו ר

  .להתנהג לפני בורא עול#

זהו ג# האולי שלי אישית  ושלי ושל אנשי# רבי# כמוני של בניו ונכדיו 

  .שינקו ממנו מתורתו וממעשיו והיה לנו לקברניט

תלמיד חכ# שהרג בשוגג מגלי� אותו : "נאמר) י( בגמרא במסכת מכות 

וחי :"מבארת ש# כתוב? טא רבומקשה הגמרא מה ח. יחד ע# רבו

הוי . ותלמיד רב אי� לו חיי#. עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא" בה#

ל "מרדכי זצ' תלמיד חכ# ובקי ברזזי התורה כמו ר,אומר כשאבד לנו

  .אזי אי� לנו חיי#

  

עד שלא " ובא השמש וזרח השמש: "ואמרנו נשאלת השאלה הרי נאמר

מדוע אי� לנו , א# כ*.  שמואלשקעה שמשו של עלי זרחה שימשו של

שלא ימוש מפי זרע* "נכו� שבורא עול# הבטיח ? חליפתו ותמורתו
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 יש ויכול שיבוא  אחר במומו א# כי לא באותו +דהיינו" ומפי זרע זרע*

  .מעמד שלו

אשרי האיש אשר לא הל* : ""ה ואמר בתהילי#"ועל זה דוד המל* ע

"  יהגה יומ# ולילהחפצו ובתורתו' כי א# בתורת ה...בעצת רשעי#

כשהאד# כל חייו  נדב ומת +דהיינו, "חפצו' תורת ה:"בתחילה נאמר

משו# שהוא +באוהלה של תורה ולומדה יומ# ולילה נעשית לו ממש

  .הופ* להיות חלק אלוה ממעל

  

  ". ה חד ה#"ישראל ואורייתא והקב:"כנאמר

 ג# א# יקו#? מי מביא לנו חליפתו ותמורתו, נחזור לשאלה, א# כ*

ל במושגי# שלו לא "מרדכי זצ' למצ� חסיד צדיק שקד� וישר כמו ר

  .יהיה בנמצא

  ,מורי ורבתי היקרי#

מוטלת עלינו החובה עוד היו# ולא מאוחר להתעורר ולחזור לאבינו 

י קיו# מצוותיו חוקותיו ותורותיו "שבשמי# ונדבק בו יותר ויותר ע

ונלמד מהצדיק " א' לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו:"ונהיה בגדר הפסוק

  .וממעשיו בעול# הזה

, אי� באנו כוח לנח# את המשפחה היקרה על האבידה שאי� לה תחלי'

' אלא נרעי' עליה# אהבה וימשיכו באותה דר* שהקנה לה# ונבקש מר

ה שיהיה למג� וצינה בבריאות איתנה על "מרדכי שיתפלל  לפני הקב

# והבנות שכול# על הבני, הרעיה הנאמנה והמסורה שטפלה בו ובבניה

  ....בעלי חסדי# מאי� כמות#

  .לנכדי# ולחתני# ולכלות ולכל בני המשפחה ולכל ע# ישראל

דימעה מעל כל פני# ' יתבר* יבולע המוות לנצח ומחה ה' ובעזרת ה

  .ונזכה כולנו לראות בנחמת ציו� אמ� ואמ�
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  הב� ציו� אביט� 

  .מכובדי# יקרי# ומשפחה אהובה, קהל קדוש

, "ובכל מאוד*, ובכל נפש*, בכל לבב*, אלוקי*' ת את הואהב"כתוב 

לחברי# , השארת חלל ריק, קשה ממ* בפרידה. כזה היה אבא

  ?ומה לעשות, ואנו איננו יודעי# כיצד להתנח#, ולמשפחה

על לימוד , על כוח הרצו� העז, יכולתי לספר על אבא הרבה מאוד

על רצונו העז , על ההתייחסות לזולת, על הכעס, על הענווה, התורה

אפשר ללמוד הרבה , ועל אהבת הבריות ועוד ועוד, שלכולנו יהיה טוב

, זוכרי# וכואבי#, על אי* ה# חושבי#, על האנשי# הקרובי# אלי*

בשפתיי# ובידיי# אבל אבא נשאר , אפשר להביט לה# בעיניי#

על כי לא ניצלנו מספיק את , וע# תחושה של החמצה. ומת, מעורפל

ולהכיר , ולהבי� דברי# רבי#, בכדי להעמיק, יכולותיוו, כישרונותיו

  . עמוק יותר את אבא

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע ויהושוע "כתוב בפרקי אבות 

צרי* לחפש , שכל אחד בדורו, מכ* אנו למדי#, וכ� הלאה..." לזקני#

. שיראה לו את הדר*, שיש לו בחינת רוח הקודש, אחר מנהיג אמיתי

, של החברי# ושל המשפחה, היית המנהיג הרוחני שלנוואתה אבא 

, אבא היקר. ללא אבא ביולוגי וללא אב רוחני, ועתה נותרנו יתומי#

, וא' במות* היית כזה, ולא הטרדת אותנו, בכל חיי* לא הכבדת עלינו

ובכ* דאגת , ישבו חודש אבל א* הוא הקביל לתקופת בי� המצרי#

  .יתר על המידה, שלא להכביד עלינו

, עובדות שלעניות דעתי אינ# סת# מקריות' אציי� מס, קהל נכבד

ראשית . יש תשובות, ולמרומי#+וא' לאבא, בודאי ה# בעלי משמעות

וכולנו ידענו עד כמה , אבא נקבר ביו# ההילולה של אור החיי# הקדוש
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היו פניני אור החיי# הקדוש ושגורי# בכל דרשה ובכל , חביבי# עליו

  .שיחה

, חודשי#) אחד עשר (11אנו כי השנה יו# ציו� השנה לאחר חישבנו ומצ

כולנו זוכרי# כיצד , יחול בדיוק ביו# ההילולה של רבי מאיר בעל הנס

, ע# החברי# ומשפחה, במש* עשרות שני# חגגת בביתנו את ההילולה

וג# כאשר לא חשת , לא פסחת על ציו� ההילולה א' לא שנה אחת

, ו באב"שהוא ערב ט, אזכרת החודשאת , והערב אנו מצייני#. בטוב

, כחמישה עשר באב, לא היו ימי# טובי# לישראל"ועל יו# זה נאמר 

  ?!הא# כל התאריכי# הללו הינ# מקריות". ויו# הכיפורי#

, וזה אות וסימ� משמי# כי אתה נמצא במקו# קדוש, בוודאי שלא

  .ובחבורה המובחרת של גדולי ע# ישראל

זלזלת בקיו# פרנסת המשפחה למרות לא , ומוטבעי# עמוק בליב*

והשתדלת מאוד לקיי# את , ובוודאי לא בלימוד התורה, הקשיי#

ישראל הוכתרו בשלושה כתרי# כמו ". והגית בו יומ# ולילה"הפסוק 

כתר כהונה זכה . וכתר מלכות, כתר כהונה, כתר תורה: שכתוב באבות

 הוא מונח הרי, וכתר תורה, כתר מלכות זכה בו דוד המל*, בו אהרו�

תורה ציווה לנו ,כמו שכתוב בתהילי# , ומוכ� לכל  ישראל, ועומד

אי� ל* , ולכ�, כל מי שרוצה יבוא וייטול, מורשה קהילת יעקב, משה

מכיוו� שתלמוד . שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, בכל המצוות, מצווה

, זה הלומד על מנת"ועל לימוד תורה נאמר , מביא לידי מעשה, תורה

, אבא זכה בכל שנות חייו. ולעשות ולקיי#, לשמור,  וללמדללמוד

  .ולקיי# אותה, ולעשות, וג# לשמור, ללמוד תורה

לעול# ישלש ", על זה אמרו חכמינו זיכרונ# לברכה? ומה צרי* ללמוד

)" קידושי�(ושליש בגמרא , שליש במשנה, שליש במקרא. אד# ימיו

עד שיאחז , ימודהתורה מצווה שאד# יחלק את זמנו בכל סוגי הל
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כי אבא הצליח , כמו שרבי# ממכריו מעידי#, ואני משוכנע, בכול#

  .לאחוז בכול#

, יצר הרע היה בטל אצלו, הכוח הנפשי והרוחני של אבא היה חזק

כאשר כולנו התכרבלנו , בלילות הקפואי# בחור', זכרוני בילדותי

עלות הוא השכי# בבוקר הרבה לפני , את אבא זה לא עניי�, בשמיכות

שעות על גבי שעות של . לקריאת תיקו� חצות ושינו� התורה, השחר

מכיוו� , מצא זמ�, אבא. וביחד ע# זאת ג# לעבודה, לימוד תורה

, שהאמי� כי לימוד התורה משתלב ג# בעבודה ובפרנסת המשפחה

, נדב* נוס' שאבא אימ, בלימוד התורה. תורה ע# עבודה, המוטו היה

אבא ג# אהב להצטר' לנסיעות לצפו� . אלהיה באהבה רבה לאר, ישר

קו# והתהל* באר, "והציווי שנאמר לאברה# אבינו , ולירושלי#

  .ג# לאבא, ובעל משמעות מעשית, היה חביב" לאורכה ולרחבה

וזו הייתה אהבה לא על מנת . והתורה היו חביבי# על אבא' אהבת ה

ת את היא מטהר' היראה מה, ולא יראת העונש', לקבל שכר ויראת ה

, האד# מהחומריות ומשרה עליו שכינה ומקשרת את האד# לבוראו

  .כזה היה אבא

מה ". ויו# המוות מיו# הולדתו... טוב ש# משמ� טוב"כתוב בקהלת 

הלא אפילו היי� הינו טוב יותר , "שמ�"ל" ש#"המיוחד בהקבלה בי� 

כ* ש# טוב תמיד , מה שמ� תמיד צ' למעלה"י מפרש "ורש, משמ�

, ויתירה מזאת לשמ� יש גבול לעלייתו. מ� לעול# אינו יורדהש, למעלה

ועתה טנו , ואילו ש# טוב אי� גבול לעלייתו , מקסימו# לגובה הכלי

  ".ש# טוב"מביני# טוב יותר את המשמעות של 

. מידה נוספת שאציי� במעלות החיוביות של אבא הינה מידת הגאווה

אי� לי ספק שזה היה . לולכול# היו דברי שבח והל, רבי# הגיעו לנחמנו

ואול# שאלתי את . למי שהכירו וידע על חכמתו התורה, ג# בחיי אבא
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תשובתי הינה ??  במה זכה אבא לכל כ* הרבה הערצה והערכה–עצמי 

הווה שפל "אבא בוודאי קיי# את הציווי . כי אבא ניח� במידת הענווה

י הקטני# אבא היה עניו ה� מפני הגדולי# וא' מפנ". רוח לפני כל אד#

למרות ידיעותיו הרבות לא החשיב את עצמו והיה מוכ� להסביר . ממנו

ועל כ* יעדו הילדי# . אפילו את הילדי# הקטני#, ולשת' את כול#

אבא לא חשב . שבגרו ונמצאי# עמנו כעת כמו החבר דניאל עמוס

מה רבה הייתה שמחתו , אדרבה. שלהסביר לילד קט� מהווה בזיו�

  .י# מתענייני# בלימוד התורה כשחש שהילדי# הקטנ

אנו יודעי# כי ישנה ענווה במעשי# וענווה , ועוד מענייני הענווה

ענווה במחשבה הינה שהאד# יתבונ� ויתאמת אצלו אשר . במחשבה

? כל שכ* ההתנשא על שאר בני מינו, אי� התהילה והכבוד ראויי# לו

באר, אשר אי� צדיק "כפי שכתוב , מכיוו� שאי� אד# שאי� בו חסרונות

ולכ� המסקנה כי לכל אד# ישנו חיסרו� ואינו " ולא יחטא, יעשה טוב

, אמנ# אד# בעל מעלות רבות. ולכ� אל לו להתנשא כלל וכלל. של#

יבוא לידי גאווה והתנשאות א* האד# צרי* לדעת שהחכמה , וחכמה

ואת החכמה צרי* להעבירה וללמדה . שזכה בה הינה חלק מחוק טבעו

א# למדת ( "ט: אבות ב(ו שאמר רב� יוחנ� ב� זכאי כמ, את האחרי#

דהיינו אל ל* .." תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמ* כי לכ* נוצרת

ומידת הענווה שהייתה לאבא הייתה . להתרברב בחוכמת* ובידיעותי*

כולנו ידענו על אוצרות החכמה והידיעות שהיו מנת . מיוחדת במינה

, או בחמשת חומשי התורה, תיכולת לפתוח בכל מסכ. חלקו של אבא

פ "ואבא היה יכול להמשי* בע, ולהתחיל שורה מכל עמוד, או בנביאי#

ואול# מעול# לא שמעתי את . ועוד', תוס, י"כולל רש, את כל העמוד

  .אבא מתרברב בידיעותיו הרבות בתורה
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וג# מענוות המעשה נית� ,וכל זאת כפי שציינתי לעייל מענוות המחשבה

ענוות המעשה באה לידי ביטוי בתנועות , א כשל בזאתלהעיר כי אבא ל

לעול# יהיה "ל "וכמו שאמרו חז,בישיבתו ובדיבורו ,בהליכתו, האד#

וא' על הליכה בענווה אמרו ". דיבורו של האד# בנחת ע# הבריות

כאילו דוח רגלי את רגלי השכינה וכ� , כל ההול* בקומה זקופה"ל "חז

 והיו# אנו מצייני# את סיומ# של ".אולקי*' הצנע לכת ע# ה: "כתוב

  :ימי מספד ואבל ובוהלת כתוב) 30(שלושי# 

  ,ועת לכל חפ, תחת השמיי#, לכל זמ�"

  .ועת למות, עת ללדת

  .ועת לעור נטוע, עת לטעת

  .ועת לרפוא,  עת להרוג

  .ועת לבנות, עת לפרו,

  .ועת לשחוק, עת לבכות

  .ועת רקוד, עת ספוד

נשמעו בבית זה הספדי# , רומי#מאז שאבא נקרא למ, קהל קדוש

ואני התמקדתי , שבה� סופר לנו על המעלות הרבות של אבא, ודרשות

ורבי# , ובמידת הענווה, באהבת לימוד התורה, בשתי מעלות בלבד

, שכל אחד יקח עליו מצווה, מקהל המאזיני#, מהמכובדי# דרשו

 אבי ואני רוצה להציע דבר קט� מדבריו של, ויקפיד לבצע אותו, משהו

שמעתי את אבא מדבר על , באחת הדרשות בבית הכנסת בילדותי, מורי

שמע : "בהארכת הזמ� שהאד# מקדיש במילי#, החשיבות הרבה

כאשר אנו , אבא ביקש מהקהל, ואז" אחד' אלוקינו ה' ישראל ה

, להארי* בזמ�, ודינו צמודות לפינו, מניחי# את ידינו על גבי העיניי#

ככול שנארי* , ואז אא אמר, ל שיוצא מפינוכדי שידינו יתחממו בהב

יעמדו לאד# לאחר מאה , אות# רגעי# חמי#, בחימו# היד מהבל הפה
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ולכ� הייתי מציע שמעתה כל אד# בזמ� אמירת , שנה) 120(ועשרי# 

  .שיארי* קמעא ויחוש את החמימות, שמע ישראל

והנביא באיכה , קהל קדוש לא מזמ� חל' היו# הנורא תשעה באב

, כי רחק ממני, יורדה מי#, ועיני עיני, על אלה אני בוכיה ":אומר

  .ועתה אנו בוכיה על ירושלי# ועל אבא" מנח# משיב נפשי

בראש ובראשונה . ולסיו# דברי ארצה לנצל במה זו לענייני דיומא

תדאגו , במש* כל חיו הייתה לו בקשה אלינו, לאחיי אחיותיי ואימי

בעצ# זו צוואתו , הבה ביניכ#ותשמרו על אחדות ועל א, אחד לשני

אול# ע# רצו� טוב נדע , למרות שמידי פע# יהיו חילוקי דעות, אלינו

. כיצד להתעלות מעל המחלוקות ולשמור על אהבה ואחדות במשפחה

ולכ# קהל קדוש שליווית# אותנו במש* כל התקופה ולידדנו שמואל 

לנות תודה מיוחדת על הסב, ול* הרב הרצל נאוי. דנינו תודה לכ#

והאכפתיות שגילית במש* כל התקופה שלקחת את אבא במונית של* 

ולבני# . לישיבה יו# יו# בריאות ואריכות ימי# בזכות מצווה זו

+ היקרי# של רבי חיי# שושנה זכר צדיק לברכה אליהו יעקב שושנה

  .תודה על הכל

כולכ# ותכתבו הרב רבי אברה# עוזיאל תודה על הכל , ולאיש היקר

  .לחיי# ארוכי# וטובי#

   .ואמ� כ� יהי רצו�, ואבא נשמת* תיהיה צרורה בצרור החיי#
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    ותלמיד רבי מרדכי ידיד המשפחהו  " הי,רפאל סקירא

  

ברשות תלמידי חכמי# קהל קדוש ונכבד ואחרוני# , מורי ורבותי

לעול# תהא אימת הציבור : "ל"אמרו חז. חביבי# משפחת האבלי#

נושאי# , שכ� מצאנו שהכהני# בשעה שמברכי# את ישראל" עלי*

וא# אחד מישראל אומר לכה� לבר* חייב הוא , כפיה# כלפי הע#

ועליו לנהוג באימה , והכה� כפו' ומשועבד לציבור.לעשות כ� ולא יעכב

, כל שכ� מי שאינו ופשוט כמוני שיש לי לנהוג כבוד ואימה בציבור

  .ושלא לדבר בפניה# אלא ברשות

ברשותכ# אפתח פי בדברי תורה למע� חיו תחיה , � מורי ורבותילכ

ל שהערב "מרדכי אביט� זצ' נשמתו הטהורה של הצדיק והעניו ר

עימנו להחיותנו לטובה ולברכה וג# ' ולמע� ייטיב ה, פקידת חודשו

  .יזכנו לעול# שכולו טוב וארו*

  

ת עצמו תורתו שלמד והמי, לספר על מעשיו צדקותיו חסדיו וענוותנותו

ה� ע# רבני# גאוני עול# , עליה בכל מאודו על ימיו על האדמה הזאת

ששמ# הל* לפניה# או ע# תלמידי# צעירי# ומבוגרי# המעידי# עליו 

  .היו# כאל' עדי#

ולמדנו מאז ומתמיד שצדיקי# מעשיה# ניכרי# אחרי פטירת# 

מה השה הזה גדול " שה פזורה ישראל: "נאמר) 'ז+ג"במסכת קני# פ(

, פועה בפיו, בחייו רק כל אחד יש לו. חו במותו שבעה פעמי# מבחייוכו

מבני , שני קרניו נעשי# מה# שני שופרות. ובמותו יש לו שבעה קולות

כ* ה# זקנינו הלומדי# .ומעיו לנבלי#, עורו לתו', מעיו חוטי כינורות

, כל זמ� שמזקיני# דעת# מתיישבת עליה#. ל"מרדכי זצ' תורה כמו ר



   

 

116 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

כ* ה# הצדיקי# הצדיק שלא " חכמה ואור* ימי# תבונה: "כנאמר

אב : במותו נשמע קולו הבני# אמרו אחרי הפטירה, הכרנו כוחו בחייו

  .צדיק ורחמ� היה לנו

  .בעל נאמ� ומסור היה לי: האשה אומרת

  .שכ� טוב היה לנו: השכני# אומרי#

  .ירא שמי# בתוכנו: קהל בית הכנסת אומרי#

  .צדיק תמי# היה בדורנו: יודעיו ומכריו אומרי#

. הל* למנוחות ועזב אותנו לאנחות: וכול# מבכי# את מותו ואומרי#

  .ל"מרדכי זצ' כ* היה צדיק ר

ובוודאי ש# . וזה בדיוק מה שאנחנו אומרי# עליו היו# ומהיו# והלאה

  . יקצור פרי עמלו שעמל בימי הבלו

  :מעלות התורה

, נה ומ� המלכותגדולה תורה יותר מ� הכהו: במסכת אבות נאמר

והתורה , והכהונה בעשרי# וארבע, שהמלכות נקנית בשלושי# מעלות

  בארבעי# ושמונה דברי#

מדוע לענייני המלכות והכהונה אומר התא מעלות , המפרשי# שאלו

שהמלכות והכהונה ה# בגדר , משיבי#. ולענייני התורה בדברי#

 כי תצא עד, מעלות ויתרו� בלבד משו# שה# רכש רגעי וזמני בלבד

  .רוח# ותשוב לאדמת#

אול# שונה הדבר מקנייני התורה היות וקניי� התורה הינו קניי� נצחי 

" כי לקח טוב נתתי לכ#:"כנאמר. א' כי אחרי מותו של העוסק בתורה

 זהו המקח הנכו� והנצחי משו# שבשעת פטירת האד# מ� +דהיינו

ות העול# הזה לא עומדי# לו לא כס' ולא זהב ולא אבני# טוב

תורתי אל :"וכנאמר. ומרגליות אלא תורה ומצוות ומעשי# הטובי#

לא כתב מעלות אלא , וזהו מה שאמר התנא בקנייני התורה". תעזובו
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דברי# וזה כדי ליצור הרכש החשוב והנצחי לדורי דורות לחיי עול# 

  .הבא

  :העמל בתורה

א# בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו :"נאמר) 'יג+'בספר ויקרא כו(

  "ועשית# אות#

א# שמרת את התורה הריני מעלה עליכ# :"אמר רבי תימא בר חנינה

מדברי רבי תמא רואי# אנו את היסוד ". כאילו את# עשית# אותה

ל עסק כל ימי חייו "מרדכי זצ' ח כר"בהבנת קניי� התורה ולימודה שת

משו# שכל ימי . היוצר לתורה+ והוא נקרא בית–בלימוד תורה לשמה 

וכמאמר . ותורה דיליה הוייא:והתייגע בלימודה חייו עסק 

  "אשרי מי שבא לכא� ותלמודו בידו:"ל"חז

שתהיו עמלי# בתורה " שא# בחוקותי תלכו:" וזה מה שאמר רבי תמא

ואז , שהעמל בתורה זהו שעושה אותה" ועשית# אות#" הווי שפיר –

  .י הלומד ומקיי# אותה"התורה מגיעה לידי שלמות ע

מרדכי '  לנו לאמר אחרי שאיבדנו תלמיד חכ# כריש, לכל הנאמר 

צדיק וישר באומנותו ה� בעסק בו עסק וה� בלימוד התורה שנהגה בה 

אהבתו לזולת ומכבד הבריות באשר ה� כי קט� כי גדול כי . יומ# ולילה

פשוט וכחכ# ומעול# לא החזיק טיבותא לעצמו והשאיר דור ישרי# 

 השלו# יהיה רצו� שבזכות בור* בעשיית חסד כאברה# אבינו עליו

תורתו הקדושה  העומדת לנצח נצחי# ולזרעו אחריו שיבקש עלינו 

וזכור נזכור את נשמתו הטהורה שתג� על . רחמי# ויצילנו מכל נגע ופגע

  .בני ביתו וחותמו מנחמת ציו�
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  ו "הב� מאיר אביט� היצ

  

   תלמידי חכמי# קהל קדוש, כבוד מארא דאתראברשות , מורי ורבותי

 אמרתי שחסרונו של אבא בדומה, ראשית האובד� גדול מנשוא 

  :].מב[לתיאור בגמרא בברכות הסיפור מופיע בברכות 

. הגמרא מספרת לנו שכאשר נפטר רב הלכו תלמידיו אחרי מיטתו

. ) ש# מקו# (אמרו לעצמ# שילכו לאכול לח# על נהר הדנק, כשחזרו

כת המזו� ולא הייתה תו* כדי הסעודה ישבו ושאלו שאלה בהלכות בר

מלבד אותה , ק# רב אדא בר אהבה וקרע קריעה נוספת. תשובה ביד#

יצאה נשמתו של רב ואנו אפילו ברכת 'ואמר , קריעה שכבר קרע על רבו

  .'המזו� לא למדנו

קריעתו הראשונה של רב אדא בר אהבה הייתה על רבו האהוב שכבר 

הוא קורע ברגע בו את קריעתו השניה , לעומת זאת. אינו בי� החיי#

דמות , אלא היכולת להבי�, לא רק רב עצמו, הוא מבי� מה נעל# מחייו

  .כל זאת נעל# ואינו , של רב שתהיה בחייו

 כיצד להתנהג רק יודעי# שאלה קלה ופתאו# לא ה# כאשר עלתה לפני

  .אז נודע מי אבד וקרע קריעה שניה על שלא ידע את רבו כראוי 

ר אהבה נות� בודאי כל חייו כדי שיוכל באותה שעה היה רב אדא ב

   . דקותבמחיצתו של רבו אבל התהו# עמוקהחמש לשהות אותו עוד 

א# בשבת  את הלימוד שהוא רגיל כ* בשבת ישבנו על השולח� ללמוד 

חרישי# ממסביב תלמידיו שיחיו קוראי# את המשנה ו, לימוד המשנה 

 , נא ש ויסדר וא ואי� מי שיבהיר ויפר, עומדי# ומשתאי#מי יפרשה 

   . הולכי# היכ� 
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וביו# , תהיה ביו# מיוחד לור אבי עליו השלו# "מוכול# ידעו שפטירת 

,  אבא היה מחובר בכל גידיו ונשמתו לפירוש אור החיי# הקדוש , שבת

זכיתי לשבת על שולח� השבת ויחד עמו לקרוא וללמוד את אור החיי# 

פעמי# הוא , להבינהחיי# היה ברמה שלא יכולתי שליטתו באור ה

 התעורר והמשי* הוא   מפאת אור* הנושא נרד# וכשרציתי לקצר

  .תי בזיכרו� מדהי#רמהמקו# בו עצ

ואכ� אור החיי# ביקש אותו לישיבה של מעלה ביו# בו נפטר אור 

נקבר במוצאי שבת כמו אבי , החיי# שבת קודש סעודה שלישית נפטר

כבה הנר "ט " אמר הבעשי# מיתתו של אור החי על יו# . עליו השלו# 

 הנר המערבי הוא הנר המרכזי במנורה ואינו כבה עולמית – "המערבי

   .וממנו היו מדליקי� את המנורה עד ימיו של שמעו� השטח 

אבא הנר המערבי היה הנר המרכזי עמוד התוו* בעיר בקהילה 

  . ושב לצור מחצבתו ובמשפחה והנה כבה הנר המערבי 

בגימטריה מדויקת  מורדכי ' ע# ו" מורדכי "אבא היה חות# את שמו

   .280אור החיי#  = 280

  :על כ* מספרת הגמרא , וכיצד נתנח# אנו 

  ."כשמת בנו של רב� יוחנ� ב� זכאי נכנסו תלמידיו לנחמו"

גדול רבני דור חורב� , רב� יוחנ� ב� זכאי: נית� לדמיי� את התמונה

בגדיו , מות מבכיעיניו אדו. ישוב על הרצפה בביתו, הבית השני

. תלמידיו, סביב לו עומדי# הקרובי# לו ביותר. קולו מתייפח, קרועי#

  .יידעו כיצד לנח# את רב#, שלמדו את תורת# מפיו, אולי ה#

  ". נכנס רבי אליעזר וישב לפניו"

דוחקי# איש ברעהו שיפתח , הנוכחי# מביטי# זה בזה. דממה בחדר

  .ת הראשו�אליעזר מחליט להיו' ר. ע# רב# בדברי#

  ? רצונ* אומר דבר אחד לפני*, רבי: אמר לו"
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וקיבל עליו , ומת, אד# הראשו� היה לו ב�: אמר לו. אמור: אמר לו

וידע אד# ) "בראשית ד: (שנאמר, ומניי� שקבל עליו תנחומי�. תנחומי�

  ".א' אתה קבל תנחומי�". עוד את אשתו

אינ* הראשו� ". #צרת רבי "אומר לרב� יוחנ� בלשו� עדינה אליעזר ' ר

א* נית� להשתק# מ� , צער* אמנ# נורא. בו מתהב� ואינ* האחרו� 

כ "א* אעפ,  בנו האחד רצח את בנו השני+למד מאד# הראשו� . השכול

,  מהרה הוא פשט את בגדי האבלאלה . לא שקע הוא בדיכאו� ובצער

 מאבלו להוליד ק# אד# הראשו� .  הבאת חיי# נוספי# לעול#והביא

  .והמש* בחיי*, קו# מאבל*, רב� יוחנ� ב� זכאי,  א' אתה,את שת

לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של : אמר לו"

  ". אד# הראשו�

, וכי מה מועיל לי סבלו של אד# הראשו�. ?מדוע. ז ממא� להתנח#"ריב

ותקומתו של אד# הראשו� מאבלו אינה , אני איבדתי ב�, ז"אומר ריב

אלא מצטער אני , ולא זאת בלבד שאינני מתנח#. מאבלימנחמת אותי 

. כעת אני מצטער לא רק על סבלי אלא ג# על סבל אד# הראשו�, יותר

     . הקובר את בנולהראות אב אד# הראשו� בא כא� 

. אמור: אמר לו? רצונ* אומר דבר אחד לפני*, יהושע ואמר לו' נכנס ר"

וקיבל עליה# , ל# ביו# אחדאיוב היו לו בני# ובנות ומתו כו: אמר לו

: ומניי� שקבל איוב תנחומי� שנאמר. א' אתה קבל תנחומי�. תנחומי�

  ". מבור*' לקח יהי ש# ה' נת� וה' ה) איוב א(

. אלא שהדמות בדבריו משתנה, יהושע הול* א' הוא בדר* דומה' ר

. ל איוביהושע נעזר בדמותו ש' אליעזר כיוו� לאד# הראשו� ר' בעוד ר

ידע להשלי# , שכל עשרת ילדיו נלקחו ממנו ללא סיבה,  איובסבלו של

שאיבדת , א' אתה. כ א' להוליד עשרה ילדי# בשנית"ואח', ע# רצו� ה

  .המש* בחיי*, ב� אחד
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לא די לי שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של : אמר לו"

  ".איוב

כנראה מאות� הסיבות שבגלל� לא התנח# , ז אינו מתנח#"שוב ריב

רצונ* אומר , רבי: אמר לו. יוסי וישב לפניו' כנס ר. "אליעזר' מדברי ר

אהר� היו לו שני בני# : אמר לו. אמור: אמר לו? דבר אחד לפני*

: שנאמר. וקיבל עליה# תנחומי�, ומתו שניה# ביו# אחד, גדולי#

וא' אתה קבל . אי� שתיקה אלא תנחומי�". ויד# אהר�) "ויקרא י(

  " תנחומי�

שני בניו של .. ומנסה א' הוא לנחמו בדברי#, י פונה לרבורבי יוס

א# אהרו� . ה"עבודת הקב, אהרו� מתו כידוע תו* כדי עבודת המשכ�

ה שהמית את בניו "ולא כעס כלל על הקב, ידע להתנח# ממות בניו

  . בעוד# מנסי# לעבוד אותו א' אתה יכול להתנח# מצער*

לא שהזכרתני צערו של א, לא די לי שאני מצטער בעצמי: אמר לו"

ז מצטער עכשיו ג# את צער# של צדיקי כל "ריב, א# כ� ". אהר�

כל מי , שחייה# לא היו טובי# כפי שצריכי# היו להיות, הדורות

 בעול# ה ולא זכה לגמול הול#"שניסה לעשות את הטוב בעיני הקב

? רצונ* אומר דבר אחד לפני*, רבי: נכנס רבי שמעו� ואמר לו". הזה

וקיבל עליו , דוד המל* היה לו ב� ומת: אמר לו. אמור: ואמר ל

: שנאמר? ומניי� שקבל דוד תנחומי�. וא' אתה קבל תנחומי�. תנחומי�

וינח# דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד ) "ב יב"ש(

  . א' אתה רבי קבל תנחומי�". ב� ויקרא את שמו שלמה

 שהזכרתני צערו של דוד לא די שאני מצטער בעצמי אלא: אמר לו

  ". המל*
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אזכור צערו של דוד כולל . את צערו של דוד המל*מרגיש ז "הפע# ריב

בצורה זו או , בתוכו את אזכור צער# של כל ההורי# שגרמו במו ידיה#

  .למות ילדיה#, אחרת

, טול לפני כלי: אמר לשמשו, כיו� שראהו. נכנס רבי אלעזר ב� עזריה"

  ". לפי שאד# גדול הוא ואיני יכול לעמוד בו, ול* אחרי לבית המרח,

  .אלעזר נוהג מנהג כבוד ברבו' ר, ראשית

לאד# ? למה הדבר דומה, אמשול ל* משל: נכנס וישב לפניו ואמר לו"

אוי : בכל יו# ויו# היה בוכה וצועק ואומר. שהפקיד אצלו המל* פקדו�

. ב�היה ל* , א' אתה רבי. אימתי אצא מ� הפיקדו� הזה בשלו#, לי

ונפטר מ� , קרא תורה מקרא נביאי# וכתובי# משנה הלכות ואגדות

ויש ל* לקבל עלי* תנחומי# כשהחזרת פיקדונ* . העול# בלא חטא

  ".של#

 החיי# בעול# הזה אינ# מתנת + ברורי# אלעזר פשוטי# ו' דברי ר

כמו בכל משימה , משימה שהאד# נוטל על עצמו. אלא משימה, חינ#

ע# להצטער על סיו# המשימה בזמ� קצר מ� ג# כא� אי� ט, אחרת

,  משימתו בוצעה+א# האד# ממלא את ייעודו בשנות חייו . המשוער

ז היה לימוד "תפקידו של בנו של ריב. ואי� עוד טע# להצטער א# ימות

וכיוו� שעמד בו בהצלחה בשנות חייו , תורה והימנעות מחטאי#

  .   רז על מה להצטע"אי� לריב, "הפקדו� של#", הקצרות

  ...".כדר* שבני אד# מנחמי�, אלעזר בני נחמתני' ר: אמר לו"

ר אבי עליו השלו# החזיר את פקדונו לבורא עול# "אכ� הנחמה היא מו

מעשי חסד רבי# , ניצל כל שעה ללימוד תורה , כפי שקיבל ממנו 

  .פקדונו חזר של# . בענווה , ומוצנעי# 

ות כרוב# עוסקי# בהל שר אבי עליו השלו# " של מומתו* כל כתביו

ש#  , "מאמר לנפטר צדיק" בו הכותרת היא   שחיטה ומנהגי# יש ד'
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הנה ידוע הדבר שעיקר ירידת " .כותב אבא  מארי הריני כפרת  משכבו 

ובעבור יצורה בעול# הזה במצוות ומעשי# טובי# .. ז "הנשמה לעוה

ל ז" הארי#כדי שנזכה לשוב למקומה הראשו� ממנו חולצה  ומביא בש

אכ� נשמת .  להיות צדיקי# ועוסקי# במצוות ה "מצווה  אות# הקב

ז כולה תורה  "ר אבי חזר לצור מחצבתה כפקדו� אשר נמסרה בעוה"מו

   !?נבא ולא ידע מה נבא , כולה 

  

  בי� דפיו הרבי# נשייתרה פיסת , שבת פנחסהיא פקידתו חודש שבת 

שלו י בי� הדפי# הדבר היחיד, פנחס' נייר קטנה בו מצויי� פיוט פר

  ככותב את דרשתו לשבת פנחס ,  שבת פקידתו  פנחס תמתייחס  לפרש

  :אבי מציי� פיוט  ואיני יודע א# היא מוכרת אבל כל כתוב 

  

  אלקי# יחנ* בני , פנה אלי ויחונ* כי יחיד ועני אני 

  יוס' יראנו , ימלא משאלות לבי יערב לפניו ניבי 

  .יחנ* בני......בקרבי זכות פנחס ב� אלעזר 

  נטל ברומח בימינו והביט אל צור מעוזו סמ*

  ..........על זכות בקונו

  נפלה אימתו עליה# , חמק עבר בינה# וידקור את שניה# 

  ....ספיר צורת יהלו# ועשה ע# בוראו שלו# ונת� לו כהונת שלו# 

   +ל אמרו על פנחס הוא אליהו "חז

המקנא לטהרת ע# : על שתי הדמויות והיו לאד# אחד פנחס ואליהו 

.  הנ# דמות אחת+ המבשר על הגאולה לעתיד , משכי� השלו#, ישראל

הייתכ� כי מבשר הגאולה ? הייתכ� להפריד בי� תכונות אלה: ובאמת

' הייתכ� כי משכי� השלו# לא יקנא את קנאת ה? לא ישכי� שלו#

  פינחס זה אליהו: ל"ועל כ� אמרו חז?  צבאות
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 ואינו מוותר ראל חס מקנא לתורת ע# ישמידת אבא כמידת אליהו ופנ

מידת אבי היה כמידת אליהו היה דורש ותובע בכל עניני התורה ואינו 

ויושבי# כא� , חושש כפנחס ורומח בידו להג� את משמרת התורה 

אנשי# היודעי# את תוכחתו של אבא על דר* האמת בכל עניי� הקשור 

  .לתורה ות מלחמתה של תורה היה עושה 

לא אליהו בא " אמרו רבותינו  , ל פנחס הוא אליהו "ו חזופי שאמר

הנה ) מלאכי ג(שנאמר , אלא לעשות שלו# בעול#, לרחק ולא לקרב

והשיב לב אבות על בני# ולב בני# ' אנכי שלח לכ# את אליה הנביא וגו

  : על אבות#

 וכ* היה מוצאי שבת האחרונה לפני מיתתו הייתה ההבדלה האחרונה

הוא ע# אירוע מוחי ובקושי נוש# את נשימותיו כש ר אבי "של מו

 כל פסוקי אליהו ממלמל אחרי את אני מבדיל לאבי והוא , האחרונות 

קח ואבי ל, מביא לו להריח את בשמי# אני   וכאשר הנביא וההבדלה

 הבשמי# שזאת נשימתו האחרונה מריח השדה נשימה ארוכה בהרחת 

  .בליל שבת קודש כבה המערבי עד עת ומש# היו ימיו דועכי# 

אכ� זכה אבא להיות במחיצת# של צדיקי# ואנו כא� נשארנו יתומי# 

תלמידיו , יהי רצו� שיהיה מלי, יושר על משפחתנו הקהל הקדוש 

  .אמ� , ו בג� עד� נתניח' רוח ה .ומוקיריו 
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                והיא גם והיא גם והיא גם והיא גם פקודת השנה פקודת השנה פקודת השנה פקודת השנה 

        בי מאיר בעל הנס בי מאיר בעל הנס בי מאיר בעל הנס בי מאיר בעל הנס יום הילולת ריום הילולת ריום הילולת ריום הילולת ר
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        כרה בשנה הראשונה כרה בשנה הראשונה כרה בשנה הראשונה כרה בשנה הראשונה האזהאזהאזהאז

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ל  "ר רבי מרדכי אביט� זצוק"באזכרה שנערכה בתו# השנה  ספדו למו

  .החדשה '  רב קריית האבות ושכונה וא"ג בנימי� בצרי שליט"הרה

   רבה  של קרית גת א"ג שמעו� ב� חמו שליט"הרה

  . רב שכונת רמות א"ג יור" הכה� שליט"הרה

  ש "מנהל מחלקת מקוואות ברבנות ב, א"ג יוס* דהא� שליט"הרה

  ו" היצר עמר" מליE"ד

  ו" היצמאיר אביט� , הב� 

  ו" היצציו� אביט� , הב�
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  "רבי מרדכי אביט� היה שריד לדור דעה"

   אריאל הכה�–מתו# כתבה בעיתו� המקומי הדתי 

  

 חודש לפטירת 11ו השבוע רבני# ואישי ציבור באזכרה מלאת דכ* ספ

+ אייר' אשר התקיימה ביו# ראשו� ליל יד, ל"זצוקהרב מרדכי אביט� 

מפגש תארי* הפקידה ע# יו# . יו# הילולת רבי מאיר בעל הנס

' ההילולה הינה חלק ממסכת תאריכי# המשתלבי# מיו# פטירתו ב יד

אשר כל חייו ,יו# הקבורה חל ביו# הילולת אור החיי# הקדוש. בתמוז

 חודש חלה #11 פקידת ו באב ויו"יו# השלושי# חל בט, למד מתורתו

הילולה זו הקפיד רבי מרדכי אביט� , ביו# הילולתו של רבי מאיר

לקימה בביתו לאור* כל חייו בהלל וזמרה ומעול# לא נתבטלה וכ* 

. ה וחברה יו# שנתו ע# הילולת רבי מאיר בעל הנס"עשה חסד הקב

במהל* . תלמידיו ובני משפחתו, מוקיריו, באזכרה זו נכחו חבריו

א רבה הראשי של "ג שמעו� ב� חמו שליט"הרה, ה נשאו דברי#האזכר

ג מסעוד "הרה, ש"ג יור# כה� רב משכונת רמות בב"הרה, קרית גת

א " דהא� שליטקהרב יצח, רב הישוב אביבי# בצפו�, א"מנח# שליט

עוד נשאו דברי# . ר עמר# מלי,"ד ד"ש וכ� עו"מזכיר בתי הדי� בב

ליו# ההילולה . וציו� אביט�, ט�מאיר אבי ,תלמידיו ובניו של הרב

י זיכרו� קת בפרקהעוס" הילולא דצדיקא" חוברת מיוחדת הוציא בנו 

ולימוד ליו# הילולת רבי , של הרב מרדכי ע# תורת רבי מאיר בעל הנס

  . מאיר בעל הנס
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  הרב שלמה ב� חמו דיי� ורב העיר קרית גת  

  

 ניס� וכל 'ביו# ידאנחנו ע# ישראל התחייבנו להקריב קרב� פסח  ...

הוא נשחט למנויו  ,  יהודי ויהודי צרי* לאכול כזית מקרב� פסח 

כלומר משפחה משפחה ואז יהודי צרי* להימנות על הקרב� ומי שלא 

ל נקרא "כי הקרב� הזה אומרי# חז? עשה זאת במזיד חייב כרת למה

קרב� הברית בזה יהודי נכנס לברית ע# ריבונו של עול# והנה א# 

 היה רחוק מ� המקש או היה חולה או לא הייתה לו אפשרות יהודי

לקיי# את המצווה הזאת אז התורה נתנה הזדמנות ליהודי ואומרת 

שבארבעה עשר באיייר  אז היהודי נמנה ע# אות# יהודי# שלא אכלו 

רק מצות , אבל לא חייב לבטל חמ, מ� הבית , ואוכל רק מצה איתו 

# לא עושה את זה "ודי אומר הרמבו  ג# יה"ומרורי# יאכלהו וא# ח

פסח שני חייב כרת ונשאל השאלה למה התורה דווקא נתנה הזדמנות  

בכל מצווה לא ניתנה הזדמנות ושואלי# , שניה ליהודי במצווה הזאת 

אלא , המפרשי# הרי יש כלל בהלכות קרבנות בטל יומו בטל קרבנו 

נשמה ל התורה ככא� רצה ללמד אותנו יסוד ב"אומרי# כא� חז

היהודית הנשמה היהודית היא לא מתרחקת מבורא עול# ג# כשהיא 

מתרחקת היא לא רוצה לנתק מגע טוטאלי ע# ריבנו של עול# כי היא 

חלק מאלוה ממעל וג# כשהיא נכשלת אז היא חוזרת ומשתוקקת 

וכיוו� שקרב� פסח זה מכניס את היהודי . לשוב לאביה שבשמיי# 

 אותו דווקא בקרב� הזה לעשות והנה בקרב� הברית אז התורה מייבת

 שרבי מאיר בעל הנס זה לא רבי מאיר של –דווקא רבי מאיר בעל הנס 

' רבי מאיר שבמשנה שהוא תלמידו של ר, יש שני רבי מאיר , המשנה

עקיבא והיה אחר שנקרא רבי מאיר בעל הנס והע# משרבב את שתי 

מוד מסכת הדמויות והנה רבי מאיר לימד אותנו ויש מחלוקת בתל
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בני# "קידושי� ד' לו מתי ישראל נקראי# בני# יש פסוק בתורה כתוב 

ויש מחלוקת בי� רבי  מאיר ורבי יהודה מתי "  אלוהיכ#' את# לה

ר כשנוהגי# מנהג בני# : רבי יהודה אומ? ישראל נקראי# בני# 

ו מתרחקי# ואה# לא מכירי# את אביה# "נקראי# בני# אבל א# ח

  !?לה# בני# מה נקרא , שבשמי# 

זרע : בי� כ* ובי� כ* קרויי# בני# שנאמר, בא רבי מאיר ואומר לא 

אפילו שה# משחיתי# נקראי# בני#  ואת# יודעי# " בני# משחיתי# 

יש כלל בתלמוד שרבי יהודה ורבי מאיר חולקי# הלכה כמו רבי יהודה 

כי הגמרא מביאה ? למה , אבל במחלוקת הזו הלכה כמו רבי מאיר 

ל הקדוש כשיהודי "יות לשיטתו של רבי ממאיר ואומר המהרארבע רא

למשל כשיהודי עושה עבירה , חוטא שהוא לא מתכוו� נגד בורא עול# 

א# יהודי , ו "הא# הוא או�מר אני הנני מוכ� ומזומ� לעשות עבירה ח

הוא לא עושה כלו# הוא רק מניע את ? נוסע בשבת הוא חושב 

טר לעשות נגד ריבונו של עול# הוא המכונית ולכ� הוא לא מתכוו� לקנ

הסביבה והחינו* שקיבל אונסי# אותו לעשות , עושה זאת מתו* אונס 

עבירה אבל יהודי לא רוצה לעשות מצוות  השאיפה שלו לעשות מצווה 

ג# א# ה# עוברי# , ולכ� רבי מאיר אומר בי� כ* ובי� כ* קרויי# בני# 

ח שני כי ג# פסח שני ה# לא עושי# זאת במזיד לכ� דווקא נפטר בפס

כפי שאמרונו התורה נתנה הזדמנות לשוב ולתק� ולשכלל ולחזור אל 

עוד מעט ביו# חמישי בית ישראל חוגג לג בעומר שני . אביו שבשמי# 

גדולי ישראל זכו שאנחנו האומה הישראלית נמציחה אות# זה רבי 

למה לא מנציחי# הילולה של משה או ? מאיר ורבי שמעו� וזה למה

לולא של רבי יהודה הנשיא מחבר המשנה או רבי עקיבא רב# של הי

למה דווקא זכו שתי התנאי# הללו לעשות את , רבי מאיר ורבי שמעו� 

אלא רבותי מי שמעיי� במאמריה# המופיעי# , ההילולא לזכר# 
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בתלמוד יראה ששני התנאי# הללו  הייתה לה# אהבה עזה לאומה 

י מאיר בי� כ* ובי� כ* קרויי# אהבה עזה אהבתו של רב, הישראלית 

בני# הוא לא יכול לותר על האומה הישראלית ואהבת התורה ואהבה 

רבי מאיר היה אומר בכמה מקומות כל , שלישית אהבת אר, ישראל 

היושב באר, ישראל  אר, ישראל מכפרת עליו או כל יהודי שיושב 

באר, ישראל וקורא קריאת שמע  או מדבר בלשו� הקודש בשפה 

ברית שפת הקודש של האומה הישראלית אז יש לו חלק לעול#  כ* הע

י ותורתו וכ� רבי "רבי מאיר אומר א# כ� הייתה לו אהבה עזה לע# לא

כל מי שנוגע בבת עינו של , שמעו� בר יוחאי כל מאמריו אנחנו לומדי# 

כל העוזר לישראל כאילו , יהודי כאילו נוגע בבת עינו של בורא עול# 

 ולכ� ע# ישראל מזכיר לה# טובה כי ה# הנציחו והבליטו עוזר לשכינה

כ* רבי מרדכי עליו השלו#  את# , את אהבה של האומה הישראלית 

יודעי# היהודי# שלנו מגלות מרוקו הייתה לה# אהבה עזה לאר, 

כי העולי# , הייתה לה# הראשוני# , ה# עלו ע# כל הבעיות , ישראל 

 מר� אור החיי# הקדוש עלה 1880הראשוני# היו מיהודי מרוקו ב

לאר, ישראלהוא ועוד יהודי# מאיזור תאפללית ליישב את טבריה 

צפת וירושלי# ורב החכמי# שהיו בירושלי# היו מחכמי המערב הייתה 

כשאנחנו למדנו בתור , לשפה שלנו , לה# אהבה עזה לאר, ישראל 

צרפתית  אלא  בשפת הקודש , ילדי# קטני# לא למדנו בערבית 

ונו של עול# מדבר בה ע# המלאכי# וע# התורה שכתב לכ� זכה שריב

רבי מרדכי דווקא שהפטירה שלו תהיה ביו# שנפטר ג# מר�  אור 

החיי# הקדוש שאהב את אר, ישראל מי שלמד את הפירוש שלו על 

התורה אז הוא יתמלא אהבה לתקופה שלנו שבה אנחנו זכינו 

# כל הבעיות שיש לאתחלתא דגאולה ולראשית צמיחת גאולתינו ע

במדינה ע# כל הצללי# אבל ע� ישראל השתחרר מהשעבוד השתחרר 
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מהדיכוי של אומות העול# והגלות והנה הקי# לו מדינה שתל* ותגדל 

בעול# ועל זה צרי* לשמוח ולתת הודיה לבורא עול# ' ותהיה כסא ה

ולכ� הוא נפטר בטו בתמוז כנראה הוא היה אוהב את הפירוש לאור 

 חודש ביו# פטירת של רבי 11דוש ודווקא האזכרה של החיי# הק

  מאיר על הנס 

לא אארי* כי יש עוד רבי# שצריכי# לשאת דברי# רק נתפלל שרבי 

מרדכי עליו השלו# יתפלל על אשתו ובניו ונכדיו ובנותיו וכל הקהל 

הקדוש הזה על העיר ועל מדינת ישראל  ונזכה לגאולה השלימה אנ� כ� 

  .נתו צרורה בצרור החיי# יהי רצו� תהיה נש
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  בית הכנסת היכל שלמה  , הרב ציו�  אזולאי חז� 

  

הרבני# מוקיריו של המנוח עליו השלו# שהכרתי , משפחה יקרה

ראשית קטונתי , שלושי# שנה אחורה אי* שהגעתי לעיר האבות 

 לעמוד כא� בפני הרבני#  ולדבר על כבוד הרב צרי* זכות גדולה מאוד

שמענו שמיתתו וקבורתו ביו#  פטירת , בשביל לדבר על רבי מרדכי 

ש וראינו אי* התהלוכה הייתה עד "היינו במוצ.  אור החיי# הקדוש

הלילה זה לא סת# נפלו שני אירועי# .  שרבינו עליו השלו# ירד לקברו

בשנת פקידתו ג# פסח שני וג# ליל ההילולא של רבי מאיר בעל הנס 

לא רק אהב את הצדיקי# אהב כל , עליו השלו#  כנראה רבי מרדכי

, כאשר נפגשנו כא� בשעות הבוקר ביו# שבת לבית הכנסת, אד# ואד# 

אי* הוא הול* לבית הכנסת  אי* הוא נכנס , ראית אד# אי* הליכותיו 

לבית הכנסת אי* הוא מתפלל ביראת שמי# בשמחה ובאמונה כזו 

  .שקשה לתאר

  

הרי א# הייתי אני ?  הע# במדברהלילה  שהוא פסח שני מה רצה

לא "ה  הייתי הול* לרב ואומר לו "עכשיו היה נשבר לי השופר בר

, יגיד לנו בשנה הבאה? ה נעשה הרב מ, " תקענו בשופר כי נשבר השופר

יכל להגיד , כאשר פנה הע# בשביל לא לפספס את מצוות קרב� פסח

ע# רוצה אבל ברוח הקודש ראה שזה דבר אמיתי שה! לה# שנה הבאה

. לעסוק במצווה, לא רוצה לפספס את המצווה,  לעשות את המצווה

ה  "ואומר לה# תחכו מה שישמיע לנו הקב' ומשה רבינו מתפלל לה

ה  פנה למשה כל אד# שלא עשה "ויאמר לי מה להגיד לכ# ואז הקב

קרב� פסח בניס� יכול לעשות אותו באייר מכל מיני סיבות שהיו א# 

וזאת האמונה של ע# ,  וכ� על  זה הדר*, רת סיבה אח, היה טמא 



   

 

133 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

ישראל שאיפת האמונה אנחנו רואי# אות# בצדיקי# כמו רבי מרדכי 

שלושי# שנה שהכרתי אותו לא זז מאותו האמונה מאותו סידור 

פ  "תפילה וכאשר ישבה חברותה ה# קוראי# בספרי# בספרי# והוא בע

אות# מידות , ו* פ וכ� על זה הדר*  אותו אד# אותו חי"ומסביר בע

הכתובות בספרי# אבל כאשר אתה רוצה ללמוד מידה מסוימת של 

אתה צרי* להיות דבק כמו רבי מרדכי עליו , אמונה או מידה אחרת 

א# אתה לא דבק   בצדיק הזה אתה לא יכול לעשות את המידה הזו 

  .כמו שצרי*

פקידת השנה סמוכה ,  אז כא� ראינו הוא סמו* לאור החיי# הקדוש 

, לרבי מאיר בעל הנס וסמוכה  לפסח שני ובוודאי זה אומר דרשני 

  .מאמי� בו , ה מעומקא דליבא "ובודאי שהצדיק אהב את הקב

ל  וה# כא� "ל  לא למדו כלו# ה� באו מוכני# מחו"ה# באו מחו

המשיכו בשביל שנראה אות#  אי* להתנהג אי* ללמוד את המידות 

זרה חלילה וכל זה ראינו בצדיק אי* להתפלל  כמו שצרי* בלי מחשבה 

נ של מורנו עטרת ראשנו רבי "יהי רצו� שכל מה שנאמר ויברכו יהיו לע

  . מרדכי אביט� כ� יהי זכרו ברו*
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  . רב גיסו של ה–רב המושב אביבי" , רבי מסעוד מנח" 

  

אנחנו הערב הזה שנקרא , כבוד הרבני# כל אחד כפי מעלתו וכבודו  

אני לא אשכח את , "  פקודת השנה"חודש הנקרא ערב אחד עשר  

לפי דעתי ההילוא של הצדיק הזה לא נקראת " ההילולא"המילה 

אני אומר ערב הילולא , פקידה אלא נקראת הילולא ואני אסביר מדוע 

רבותי הצדיק הזה כמו שהזכירו קודמי באנו לכבד " ערב פקידה " ולא 

די# הכנסת אורחי# איש את זכרו חסיד עניו בעל צדקות גמילות חס

שכולה תורה ומכבד לומדיה צדיק שהחזיר נשמתו לבורא עול# באותו 

ה "לליה ערב שבת קודש המלווי# אותו מלאכי שרת וג# רואי# שהקב

משל# מידה כנגד מידה שהערב הזה פקידת שנתו יצא לו ערב ההילוה 

בגללשכל שנה ושנה עושה את , של רבי מאיר בעל הנס עליו השלו# 

אני זוכר פע# אחת לפני שני# הינו אצל רבי , הילוא בביתו שני# ה

כ הלכנו לביתו של רבי מרדכי והיו עוד אנשי# "ש ואח"אלעזר  בב

שעושה את ההילוא צרי* , אצלו עושי# את ההילולא של רבי  מאיר 

לראות את הוא היה שמח אי* הוא עושה את ההילוא מכל טוב 

 רבי מאיר בעל הנס שזכה לערב ה ישל# שכרו בזכות"שבעול# והקב

בגלל שהוא מקבל את השכר הצפו� , ומחזיר לו קצת מ� המצות שעשה 

ל  "לצדיקי# והוא נקרא צדיק שחי מיגיעת כפיו רבותי דעו לכ# ג# בחו

י חי מיגיע כ#יו לא מחפש טובה מא' אד# לא מחפש להיות "וג# בא

אמר שלמה רב ורוצה להיות אד# פשוט הנהנה מיגיעת כפיו  כמו ש

המל* עליו השלו# יגיע כפי* כי תאכל ואשרי* בעול# הזה וטב ל* 

הוא חי ביגיעת כ#יו יותר מכל האנשי# האלו שה# רצי# , בעול# הבא 
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הוא לא מבקש מעלה ולא טובה ולא היה , ורצי# ורוצי# להיות גדולי# 

  .רוצה שיקראו לו רב 

לאר, ישראל ה "ל כאילו העתיקה הקב"אותה מכולת שהייתה לו בחו

  והייתה לו אותה חנות מכולת 

ל היה יושב במכולת ובזמ� שאי� לו קוני# היה יושב ולומד בספר "בחו

אור החיי# הקדוש אותו הרב שהיה חביב עליו , הגמרא , # "הרמב

ה לא "אנחנו רואי# שהקב. ל היה חביב עליו כא� באר, ישראל  "בחו

ות לקנות הוא מסמ� כשהאד# בא לחנ. מקפח שו# שכר בריה ובריה 

בלילה כל , את הספר מטפל בלוקח וחוזר שוב לספר ככה המידה שלו 

  .בזמ� שהמלאכי# בה# להלל ולשבח , לילה היה ק# לתיקו� חצות 

רבותי כמעט כל ימיו של הצדיק מוקדשי# לתורה וצדקות וחסדי# 

אלו דברי# שאד# אוכל פירותיה# בעול# הזה והקר� קיימת לו לעול# 

  . הבא 

מורי ורבותי אנחנו נמצאי# הערב הזה בי� ההילולא של רבי מאיר 

זכות# תעמוד לנו ולכל , להילולא של רבי שמעו� בר יוחאי עליו השלו# 

  .ישראל 

.. עליה# אמר דוד המל* עלית למרו# שבית שבי לקחת מתנות 

רבותינו אמרו במדרש אי* יתכ�  דבר כזה אנחנו רואי# שמשה רבינ 

לה למרו# דיבר ע# המלאכי# הוריד את התורה לע# ועליו השלו# ע

משה רבינ עליו ! ?ישראל ביופ פטירתו מה עושי# ישראל מתעני# 

  ?מתעני# , השלו# גדול הנבאי# והצדיקי# 

למה רבי שמעו� בר יוחאי ביו# זה עושי# הילולא שמחי# הרי בכל 

  ג# רבי מאיר , הצדיקי# עושי# תחנו� 

אייר חו, מרבי שמעו� ' ה יוצא ההילוא בידהיו עושי� תחנו� א# לא הי

  בר יוחאי  עליו השלו# 
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עלית "רבותי דעו לכ# שדוד המל* אמר ? שואלי# המדרשי# למה 

י  שמעו� ב� יוחאי שעלה משה רבינו " אותיות שב–" למרו# שבית שבי

למרו# לקבל את התורה  ראה את מותו של רבי שמעו� בר יוחאי תחת 

יוחאי יהיה צרי* לקבל את התורה להוריד לע# שמעו� ב� , כסא כבוד 

ישראל וראו שעדי� לא הגיע הזמ� שבני ישראל צריכי# לקבל את 

  .התורה להוריד התורה ונתגלגל המצב לידי משה רבינו עליו השלו# 

ורבי שמעו� בר יוחאי צרי* לפרש את הסודות לתורה שמשה רבינו 

  .הוריד 

 שהניח ב� כמותו בעול# הזה הוא יש עוד עני� אמרו רבותינו כל ב� אד#

לומד הוא נקרא חי כמו שנאמר ובניהו ב� יהוידע ב� איש חי הגמרא 

אלא בגלל שהניח ב� כמותו לא נקרא מת .. אומרת אטו כולי עלמא  

  .אלא חי 

יחי ++ותאמר; ותשתחו למל*, שבע אפיי# אר,+ ותיקוד בת "עוד כתוב

פני שלמה המל* בנה לבקש בזמ� שאד# ל  ."  לעול# אדוני המל* דויד

שהמלוכה תעבור לשלמה ולא אחר ואמר לה המל*  הוא בנ* ימלו* 

ותאמר יחי "אחרי*   והוא ישב על כסא תחתי כ* אעשה היו# הזה 

רא ואומרת אי* בת שבע אישה גדולה הגמ בא " המל* לעול#וניאד

הרי ב� אד# מת בסופו  , # לה תגיד לשלמה יחי המל* דוד לעוכמוח

עשרה שנכנסו חיי# לג� עד� ויש בה# אנשי# פש�טי# הרי מצינו חו, מ

שבתיה בת פרעה הוציא את משה מ� המי# נכנסה חייה לג� עד�  

אבל לא הגיעו לדרגות של אות# ..אליעזר עבד אברה# נכנס חי לג� עד� 

האנשי# שמתו חיי# כמו שמצינו בזמ� משה רבינו שהגיע מיתתו אמר 

ה  מי "אני ראיתי אני אמות אמר לו הקבאחרי כל הגדולה והכבוד ש

מי גבר כאברה# מי גבר כיצחק מי גבר , גבר יחיה ולא יראה מוות  

כ ג# משה רבינו אמר לו "כיעקב שה# יסודי עול# ואפילו הכי מתו א
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משה הרי אני עליתי לשמיי# דיברתי ע# המלאכי# ולקחתי מה# 

בקש יחיה אדוני שבת שבע שבא ל...ה רב ל* "סודות ועוד אמר לו הקב

תדע ל* דוד א# אתה משאיר ב� כמו* ? דוד המל* לעול# אי* אמרה 

ו "את לא נקרא מת אתה חי אבל א# תעבור המלוכה למישהו אחר ח

המצב לא טוב אבל עכשיו שהבטחת שהמלוכה תעבור לשלמה אמרה 

ב� אד# שהשאיר אחרי� צדיקי# בעול# הזה ,  יחי דוד המל* לעול# 

 חי א#  כ� הצדיק הזה שאנו עוסקי# בו בהילולתו לא נקרא מת אלא

בני# ובנות השאיר שני# עשר ' ה זכה כמו יעקב אבינו ליב"הוא ב

שבטי  יה עדות לישראל שה� עדי# שכול# קדושי# שזכות# תעמוד לו 

נ ויבקש רחמי# "ולמקו# הזה יהי רצו� שכל הדברי# שנאמרו יהיו לע

תניו ונכדיו ועל כל ע# ישראל כלותיו וח, בניו ובנותיו , על אשתו 

    .והקהל  הקדוש ויביא משיח צדקנו במהרה בימנו אמ� 
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  .ש" מנהל בית הדי� הרבני בב, ג הרב יצחק דהא�"הרה

  

כבוד הרבני# הגדולי# היושבי# כא� ראשונה כל אחד לפי כבודו 

אנחנו נמצאי# כא�  ,ומעלתו המשפחה היקרה והנכבדה קהל קדוש 

 של הצדיק רבי מרדכי אביט� שהוא היה אפשר לומר  –# ביו

מהשרידי# של של החכמי# של התלמידי# של רבי חיי# שמעתי  עליו 

רבות שחבל שאינ# אלא אנשי# שעובדי# חכמי# גדולי# שהיו חבל על 

איזהו ב� העול# הבא " ולא מתכחי� ועליה# אפשר לומר �דאבדי

ק וגריס באורייתא תדירא ולא ענוות� ושפל בר* שיי' עייל שיי' ונפי

 הגדרה של תלמיד חכ# של ) סנהדרי� פח" (מחזיק טיבותא לנפשיה 

אד# שהוא גדול בתורה זה אד# שלא מחזיק טיבותא לנפשיה היו# 

כל אחד מחזיק מעצמו אומר אני תלמיד חכ# אני יודע  ,רוב העול#

בא מזה גדולה מי הוא ב� עול# ה , את עצמו אבלחשיב ספר אז הוא מ

גאו� גדול ומאריכי� בתוארי# מכא� +איזהו ב� העול# הבא"לא כתוב 

  " לא מחזיק טיבותא לנפשיה" אלא כתוב"  ועד בכלל

ההגדרה הנכונה לתלמיד חכ# שהוא לא מחזיק טיבותא לעצמו הוא 

  !זה גדלות+!הוא אפס! הוא אי�! כלו#

 זה גדלות של תלמיד חכ# שהוא לא מחזיק מעצמו שו# דבר וזה היה

המנוח עד יומו האחרו� היה יושב בישיבה ולומד כמו 

היה יושב אית# למרות שישב ולמד ע# ! כול#,זקני#,נערי#,כול#

ישב בישיבה ולמד עד , למרות זאת! רבותיו תלמידי חכמי# גדולי#

וזה הגדולה של המנוח שלנו שאנו עוסקי# בכבודו וברו* . יומו האחרו�

ל# הולכי# בדר* התורה והיראה שהניח זרע בני# ובני בני# שכו' ה

אנו נמצאי# בימי , וודאי שכאילו לומד מזה אורח חיי# רבותי
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מביאה אולי הזכירו ' בימי הספירה הגמרא ביבמות ד' סט ,הספירה

לא  כתוב עשרי# " שני# עשר אל' זוגי# היו תלמידי# לרבי עקיבא"

בינו מתו כל יו# שבע מאות שת ..וכול#  מתו בפרק אחד  ,וארבע אל'

  .שבע מאות תלמידי חכמי# גדולי עול# מתי# בכל יו#

. .והעניי� והיה כל העול# שומעי# כל יו# מתי# מאות תלמידי חכמי# 

נשארו חמישה , עד שבא רבי עקיבא לאבותינו שבדרו# ושנאה לה#

אחד זה רבי מאיר שהלילה זה הפקידה שלו שזה ההילולה : למידי#ת

רבי יוסי ורבי אלעזר ב� שמוע חמישה  ,רבי יהודה  ,רבי שמעו� ,שלו 

תלמידי# שהעמידו תורה בעול# א# לא היו החמישה תלמידי# האלו 

ואהבת "שלמדנו ' הייתה תורה משתכחת מישראל אז רבי עקיבא בפס

י אומר זה כלל גדול בתורה כל התורה כולה מקופלת "רש" לרע* כמו*

חס לגמרא בשלוש מילי# זה היה הדגל של רבי עקיבא אבל א# נתי

מביאה דבר שלכאורה הוא סותר ' אחרת הגמרא בבא מציעא ד' סב

שני# שהיו הולכי# בדר* ולאחד יש מי# והמי# :"את הגמרא

הא# רק הוא או ששתיה# ישתו ? מספיקי# רק לאחד מי ישתה אות#

ושתיה# ימותו אבל לא יראו במות חבר# הגמרא אומרת דבר נפלא 

 בא , שתו שניה# וימותו שניה# שיפתורא שלא מתקבל ג# דרש ב� 

" ואהבת לרע* כמו*"יבא אותו רבי עקיבא שאמר קוחולק עליו רבי ע

תמיהה גולה אז מיישב אותה הרב " חיי* קודמי# לחיי חבר*"ואומר 

שהדבר תלוי במה יש מקרי# שבה# החבר קוד# ויש מקרי# ++משה 

שבה# אתה קוד# בענייני העול# הזה חבר* קוד# אבל בענייני# 

רוחניי# של עול# הבא אתה קוד# זה בעצ# שתי אנשי# שהולכי# בלי 

  .אלא תורה –אי� מי#  ,מי#

 ." חיי* קודמי# לחיי חבר*"תורה  =מי#  :אז מה שרבי עקיבא אומר

למה גדול כיבוד הנשמה מכיבוד הגו' הנשמה של האד# קשה יותר 
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 אד# צרי* לעזור לעצמו� לאבד אותה ולכ� בענייני העול# הבא ב

אני אסיי#  ,ומכא� מובנת הסתירה בי� הגמרות שהסברנו מורי ורבותי

והיה קשה העניי� " ובאו ימי שנותינו בה# שבעי# שנה", באיזה רעיו�

 לכתוב ימי קלמה כתבו ימי שנותינו בה# שבעי# שנה היה מספי

שלושה " :אלא מה הגמרא מביאה? "בה#"שנותינו שבעי# שנה מזה 

הגידי# ,אביו נות� לו את הלוב� את " ה"והקבשותפי� באד# אביו אמו 

בשר  אבל  ,ד# ,עצמות האמא נותנת את האוד# ,הציפורני#, את

ה נות� לו את הנשמה שהיא החשובה ביותר ולכ� בשניה# א# "בקה

' האות השניה של האמא זה מ' תקחו את האות השניה של אבא זה ב

 הויה וא# ש#' אב א# וה" בה#"וזה ' היא ה' והאות השניה של ה

ארבעי# ושלוש = שלוש וא# =  תעשו חישוב הגימטרייה של אב

ימי שנותינו בה# שבעי# "עשרי# ושש והכל ביחד נות� שבעי# = והויה

וזה העניי� רבותי בימי# האלה כולנו צריכי# להתחזק בעיקר " שנה

לכאורה זה " ואהבת לרע* כמו*"אד# לחברו עניי� של +בעניי� של ב�

ואהבת לרע* כמו* אני " : רבותי לאהוב אד# כתובנראה פשוט אבל

צרי* לאהוב בלי שו# ' כדי ללמד שכמו שאת ה'? למה כתב אני ה"'ה

ספק בלי שו# פניה בלי שו# סיבה כ* אנו צריכי# לאהוב את החבר 

ואהבת לרע* "זה העניי� של ההגדרה ' כמו שאנחנו אוהבי# את ה

 להגביר לחזק יותר את וזה אנחנו צריכי# רבותי בימי# האלה" כמו*

העניי� הזה של ב� אד# לחברו ובודאי שהמנוח היה מיוחד בעניי� הזה 

של בנאד# לחברו הייתה לו אהבת ישראל כזו ששה מאוד לתאר וברו* 

הוא השריש את זה לבני# לבנות לנכדי# העניי� של אהבת ישראל ' ה

 הבני# זה דבר מאד גדול לכ� יהי רצו� שיעמוד המנוח הזה בתפילה על

על הבנות על נכדי# על משפחה ולכל הקהל הקדוש ושנזכה לגאולה 

  .קרובה בעגלא ובזמ� קריב
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 שכונת רמות בבאר רב  , א"ג יור" הכה� שליט"הרה

  . שבע

  

 כבוד הרבני#  כל אחד , עליכ# שתחיו' מורי ורבותי קהל קדוש ה

 ראשוני# במעלת# משפחת אביט� ,ואחד ככבודו  ואחרוני# חביבי# 

ימי# הללו ה# ימי תיקו� ב� אד# לחברו אנחנו  ,כמו שדברו כול#

קוראי# את משניות אבות כדי לדעת הלכות דר* אר, מכיוו� שדר* 

המנוח היה גדול בתורה עמל ' אר, קדמה לתורה והווי לדעת שברו* ה

א# בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו "בתורה כמו שקראנו השבת 

# תיהיו עמלי# בתורה אבל צרי* לדעת י א"מפרש רש" ועשית# אות#

העול# " עול# חסד יבנה"שהעול# לא עומד רק על התורה  אמרתי 

נברא בחסד בעצ# הבסיס לחסד מי  שיש בו תורה יש בו יראת שמי# 

ת� לו משלו "יש לו בודאי את מידת החסד זה מה שאומרת המשנה 

לולא והנה זכה המנוח שקבורתו תיהיה ביו# ההי" שאתה ושל* שלו

של אורח חיי# הקדוש יו# ההילולא של הצדיק בגדול יו# האחד עשר 

יו# פטירתו של רבי מאיר ששמו היה רבי נהוראי רבי מאיר היה כינוי 

שלו שהיה מאיר עיניה# של חכמי ישראל לומר ל* מ� השמי# ג# מי 

, ה מעיד עליו עדות נאמנה שהנה האזכרות"שלא הכיר את המנוח הקב

מורי ורבותי כמו שאמרתי שלא נהגו .  שלו ע# חכמי#שלו וההילולות

כבוד זה בזה זה היסוד הראשו� של  העול# כי כל העול# בנוי על מידת 

אזי בזכותו קיי# , #ימי שמקי, מי שנות�, מי שעושה חסד. החסד

מסופר בירושלמי על רבי עקיבא רבו של רבי מאיר בעל . העול#

פע# ,  הכנסת חת� וכלה, לצור*קבשיצא ל, ההילולא שלנו היו#

מזכירה עד שהיית  ,היו# יש לה# נהג עוזרת, הרבני# לא היו כמו היו#
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מגיע לרב הייתה יוצאת הנשמה פע# הרב היה הכל היה קונה מסדר 

ורבי עקיבא שמי אנחנו . כי הצניעות הייתה בה#? הכל למה–מקב, 

 מכירי# יותר גדול מרבי עקיבא שאנחנו יודעי# שכשמשה עלה לקבל

הראה לו את כל הרבני# לעתיד ואת כל החכמי# ומדה ' את התורה ה

משה +זאת אומרת" ראויה תורה להינת� על ידו"אמר על רבי עקיבא 

ה מעיד על רבי עקיבא שבידיו הייתה צריכה להינת� "הגדול ע! רבנו

הגיעו , ורבי עקיבא יצא ע# אד# למקבי, לצור* חת� וכלה . התורה

אמרו נתחיל ע# העשיר של הכפר , י נתחיללאיזה כפר ואמרו ע# מ

שאי* היו הסוחרי# אומרי# שהתחלה יהיה טוב שא#  התחלה טוב אז 

אז ה# החליטו ללכת אליו לפני שהספיקו לנקוש בדלת שמע –הכל טוב 

ל* תקנה לאמא "רבי עקיבא מהדלת את הגביר אומר לבנו 

מא צריכה הב� שואל אולי מחר והאבא עונה לו שנגמר וא"  פטרוזיליה

יש אחת בשקל ? את זה עכשיו שאל אותו הב� איזה פטרוזיליה לקנות

אמר לו תקנה שתיי# בשקל וא# תמצא שלוש . ויש שתיי# בשקל

בשקל אז תביא שלוש בשקל חשב לעצמו רבי עקיבא אחרי ששמע את 

אמרו ? זה א# הגביר קונה לעצמו פטרוזיליה בשתי של כמה יביא לנו

ה# עברו בכל הכפר עברו אחד .  מישהו אחרנעזוב אותו נתחיל ע#

אחד וכל אחד נת� מה שנת� וכשעמדו לצאת מהכפר כבר התפרס# ,

העניי� שהרב נמצא בעיר והגביר עמד בשדה מעדר ומסכל אבני# בפינה 

והוא רואה אות# עוברי# והוא קרא אליה# שלו# כבוד הרב מה 

ור שואל אותו כבודו עושה כא� אמרו לו רבי עקיבא באתי להעביר שיע

הגביר שמעתי שבאת לקב, נדבות הרב אמר לו כ� באתי לבקש כספי# 

אז ? להכנסת כלה אז שאל אותו הגביר אז מדוע הרב לא נכנס לביתי

רבי עקיבא לא ענה לו את זה שהוא שמע את הב� שלו ע# הפטרוזיליה 

אלא שינה קצת מישו# דרכי שלו# אמר לה# הגביר שמעו אני קצת 
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אבל כנסו לביתי ובקשו מאישתי שתביא לכ# נטלה מלאה עסוק כרגע 

בדינרי זהב ה# נכנסו לבית וביקשו מהגברת בעל* אמר שתביאי לנו 

# הוציאה נטלת דינרי זהב חסניהאשה נכנסה למ, נטלה של דינרי זהב

ושאלה הא# אמר שהנטלה תהיה גדושה או שתהיה ישרה עד הס' רבי 

 דבר הוא אמר רק נטלת דינרי עקיבא לא משקר ואמר לה הוא לא אמר

זהב אמרה לה# אביא לכ# גדושה שא# הוא רצה להביא לכ# גדושה 

יצאו . אז קיבלת# אבל א# אמר ישרה הנותר ממני ההפרש אני נותנת

אמרו לו כ� תודה ? החוצה והגביר שאל אות# קיבלת# את מבוקשכ#

 :רבה אבל האיש השני שהיה ע# רבי עקיבא לא יכל להתאפק ושאל 

הסיבה האמיתית שלא נכנסנו אלי* הייתה שרבי עקיבא שמע , תקשיב

 לקנות פטרוזיליה בשלושה שקלי# אז אי* אתה *אות* אומר לב� של

שקונה פטרוזיליה בשלושה שקלי# תור# להכנסת חת� וכלה נטלת 

ולא כתוב " ת� לו משלו שאתה ושל* שלו:"ענה לה# הגביר ? דינרי זהב

אמר לה# הגביר הכס' שלי הוא לא שלי ! ת� לו משל* כי הכל שלו

בורא עול# נת� לי אותו זה כמו בנק הפועלי# זה טעות כולנו בנקי# של 

ה רק שאנחנו בנקי# לא חוקיי# לנו אסור לגנוב ה# מורשי# "הקב

אנחנו לא אמר לה# הגביר זה לא כס' של זה פיקדו� זה כס' של 

 אני נות� לו ה הוא רוחני"ה אז מה שהוא לא של הוא של הקב"הקב

? ח את המינימו# למהקככל שצרי* אבל כל מה שהוא צרכי שלי אני לו

כי בעצ# זה לא שלי זה הכל שלו לכ� מורי ורבותי אנחנו למדי# מזה 

לכ� רבותי שאנו  ,מזה קיו# של ב� אד# לחברו, מזה נתינה ,חסד 

 רבי מרדכי שכל כולו היה חסד שכל קנמצאי# כא� בהזכרתו של הצדי

היה תורה שכל כולו היה אהבת הבריות אבל ואני רוצה לומר את כולו 

החכמה היא  ,זה בפה מלא זה לא חכמה שאד# יהיה בעצמו כזה 

אומרת הגמרא על רבי שמעו� . לדעת ג# להנחיל לילדי# את אותה דר*



   

 

144 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

כ* אומר רבי שמעו� בר " ראיתי בני עליה וה# מועטי#"בר יוחאי 

ה# א# ה# חמש מאות אני ובני מה# א# ה# אל' אני ובני מ ,יוחאי 

שואלי# "  א# ה# מאה אני ובני מה# וא# ה# שתי# זה אני ובני

היה צרי* לומר וא# ה# אחד זה ? רבותינו למה עצר רבי שמעו� בשני# 

י זכותו תהא מג� וצינה על כולכ# שא# זה רק ב� "אלא בא רשב, אני

 לא מצווה את א# הוא לא הוא ,עליה אחד א# זה רק הוא זה לא שווה

זה לדור הבא א# הוא לא יודע להנחיל את זה לדור הבא א# הוא לא 

יודע להעביר את זה לבניו אחריו אז זה רק טוב ולא יותר מטוב כי מתי 

מתי שההורי# יודעי# החיל את –לתורה יש ער* מתי לחסד יש ער* 

לילדי# שלה# למה אברה# אבינו נבחר להיות הדור הראשו� מלמדי# 

 כבר מהג� מהילדות שלושה אבות אברה# יצחק ויעקב  פע# אותנו

שאלתי אות# שאלה פשוטה , *"הזמינו אותי לתת שיחה למרצי# בתנ

וא# " ?מי קבע שאברה# הוא האב הראשו� אולי יצחק אולי יעקב:"

נשאל זאת את עצמנו לא תיהיה לרובנו תשובה כי ככה כתוב  כי ככה 

א מעניי� אותי לא משנה לי מה זה כי זה לא חשבו� הבנק שלי זה ל

אברה# הוא האב , תגיד על הכל אני אגיד בסדר אומרת לנו התורה

כי ידעתיו למע� יצווה את בניו "הראשו� כי האב הראשו� הוא הורה 

התפקיד הוא ? כי מה התפקיד של אבא ושל אמא"  ואת ביתו אחריו

יד להמשי* לחנ* את הילדי# באותה הדר* שה# מאמיני# בה כי לעת

מגלה לנו התורה למה בחרנו באברה# אבינו ליהיות ראשו� האבות 

מי " כי ידעתיו למע� יצווה לבניו ולביתו אחריו"? למה הוא ההורה

שידע לחנ* ואברה# אבינו לא למד בשו# אוניברסיטה ושו# כלו# הוא 

אלה באמת האבות הקדושי# , ידע לחנ* כי זה היה בשורש הנשמה שלו

לחנ* את הילדי# ג# בלי תוארי# בחינו* ולצערנו והטהורי# שיודעי# 

הרב כל מי שלומד חינו* אתה יודע שהוא לא  יודע לחנ* אבל מי 
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ח אבריו יודע אי* לחנ* וזה עובר "ה גידיו ורמ"שהחינו* נמצא בשס

זכה המנוח עליו השלו# רבי מרדכי אביט� לא רק שהיה . באופ� טבעי

 רק שהוא היה אוהב את לא רק שהיה עמל בתורה לא,גדול בתורה 

הבריות וגומל חסדי# אלא ג# לחנ* את בניו ואת ביתו אחריו לעשות 

וזאת מורי ורבותי המעלה הגדולה . 'ה ומשפט לשמור את דר* הקצד

העושי# תורה , שהשאיר אחריו בני# ובנות' לכ� אנחנו רואי# ברו* ה

 "הצנע לכת ע# אלוהי*"ומצוות מאהבה ורצו� מתו* צניעות מתו* 

אז בודאי שא# ההילולא שלו חלה ביו# . וזאת המעלה הגדולה

ההילולא של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס אז לעניות דעתי כל מה 

שאנחנו עושי# פה הוא לא צרי* את זה הוא כל מה שהוא צרי* קנה 

בעול# הזה אלא שאנחנו עושי# את זה בשבילנו להזכיר לעצמנו מי 

 לבנות לכולנו כמה מדרכיו שניקח קצת היה רבי מרדכי להזכיר לבני#

יהי רצו� שהמנוח יעמוד בתפילה , ממעשיו להמשי* ולקיי# אות#

היו# יחד ע# התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס ששניה# גדולי# יעמדו 

ה יגיד "בתפילה על הקהל הקדוש על כל אחינו בית ישראל שהקב

זכה לבני� לצרותינו די ושיגאל אותנו לאהבה אחווה שלו# ורעות שנ

  בית תפארתנו בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמ� ואמ� 
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  ו "הי,  מאיר אביט� $ ב� הרב 

  

 , קהל קדוש ברשות היושבי# ראשונה כל אחד ואחד לפי מעלתו

במהל* השנה הזאתי לא מעט  . היושבי# כא� ברשות אחי ואחיותי 

של מרכזי ההציר הוא היה ,  של אבא נו בחיסרוהרגשנווחשנו 

 אולי אנו מביני# במעט את ,  העצו# ואנו נשארנו ע# חלל   , המשפחה

, משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלי#"המשנה  מה שלמדנו מתו* 

משמת  ,קדני# משמת ב� זומא בטלו הדרשני#משמת ב� אזי בטלו הש

וכ* ממשיכה המשנה בכל אות# " רבי בטלה הענווה ויראת החטא

  . מה בטלתו תימב תנאי# שכל אחד ואחד

 שבעצ# כאשר גדול מישראל נפטר אז הציבור כולו חסר רבותי מתברר 

 ,את אות# תכונות שהיו בנפטר ואות# תכונות שהקרי� כלפי כול#

ר אבי "של כולנו משמת מו זאת ההרגשה , כלפי כל מי שיושב כא�

החסד השקדנות ועוד אשר כבר , ניעותהצ, הפשטות, בטלה הענווה

  .דמי הזכירו קו

  

 אומר "ויחלו# וסול# מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"על הפסוק 

עזר בש# יוסי ב� זמרה הסול# הזה עומד בבאר י אמר רבי אל: המדרש

יש כאלו שזוכי# לעלות בסול# אבל אבא לא רק זכה לעלות   "שבע

יש אנשי# שעולי# לבד , איתו בסול#אחרי# בסול# אלא ג# העלה 

אחרי# שמעלי# על הסול# ומשאירי# אות# ויש ונשארי# ש# לבד 

לבד לעלות ויש כפי שאבי נהג ג# לעלות אחרי# על הסול# ולהמשי* 

  .ולהדרי* אות# וללות אות# בסול# העלייה

אלא כל אד# ואד# שפגש אותו לא רק תלמידי חכמי#  העלה אבא 

כל אד# אשר חפצה בתורה ואפילו נער הוא היה לוקח , בלימוד תורה 
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תלמידי# צעירי# כל אד# . בכל מקו# שהייתה לו אפשרות. ו אותו עימ

ה שואל למרות שלפעמי# את. לסול# אותו  אליו ולקח  התיחס הוא 

 אבל אבא ראה בכל ! ? הוא לא ראוי?מה אתה מעלה את זה לסול#

 יושבי# פה לא מעט , העלה את כול# בסול#אד# את הכח הטמו� בו ו

  . # בסול#  �העלה אות'שהוא אשר דחתלמידי# 

  

 שבעצ# כל ראינו  באבא על הרבה אמרו וג# כתבנו בפרקי זיכרו� 

 משמעותיי# וכל היו תאריכי#  בה# נקבעו כיו# פקודה התאריכי# 

 בכל תארי* ותארי* יש ,  הקשור אישית לאבא  משהותארי* מציי� 

הוא  שיו# פטירתו של צדיק ידוע  . על תכונותיו של אבאהאומר משהו 

 ,  למעט הילולת רבי שמעו� בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס ית תעניו# 

הרי הימי# ה# ימי שמחה ולא ימי  ,  של אבא בימי#  א# נתבונ� אבל 

  .אול# המיוחד בה# הוא צבע הלב�  , עצב

שמחת  יו# שמחה – שבתיו" פטירתו ליל  התארי# הראשו� הוא 

 לכה דודי מסביבו שרי#  בלב�וכ* היינו בשבת לבושי#השבת בלב� 

  .מתענגי# איתו בשירי שבת עד אשר יצאה נשמתו  בליל שבת , בשמחה

בדומה לבניו של רבי מאיר שנפטרו בשבת וברוריה אשתו לא מגלה 

ג# אנו ע# הקושי היינו .  בעונג השבת בכדי שיוכל להמשי* לרבי מאיר 

  .צריכי# להמשי* לשמור על עונג ושמחת השבת

ועל והוא יו# שמחה   יו# שאי� בו תחנו� באב' בטו חל – יו" השלושי"

 לא היו ימי# טובי# לישראל :  רב� שמעו� ב� גמליאליו# זה אמר 

 שאולי� בכלי לב�ו באב וכיו# הכפורי# שבה� בנות ישראל יוצאות "כט

ובנות ישראל יוצאות במחולות . 'שלא לבייש את מי שאי� לו וכו

  .בו לבושי� בלב� ג# יו# ). 'כו'; ד א"תענית פ(' בכרמי# וכו
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  יו# הילולת רבי מאיר בעל הנס – אייר' דהיו# זה י $השנה ופקודת ה

   .והוא יו# שמחה  לא אומרי# תחנו� ביו# זה שג# 

ובגלל שיעקב היה , "ארמי"ה� אותיות " מאיר"רבי מאיר אותיות שמו 

שהוא סוד הלוב� הארמי לב� אצל לב� הארמי הוא בא לתק� את 

  .העליו�

  

, קוהלת ט(בכל עת יהיו בגדי* לבני# : כל אד# קהלת אומר החכ# מ

יצחק בר קפרא אמרי א# בבגדי# לבני# הכתוב מדבר ' בר קפרא ור) ח

וא# בשמני# טובי# , :?כמה בגדי# לבני# יש לה# לאומות העול#

הא אינו מדבר  ?כמה שמני# טובי# יש לאומות העול#, הכתוב מדבר

   .האלא במצוות ומעשי" טובי" ובתור

למל* שעשה סעודה ?  יהודה הנשיא משלו משל למה הדבר דומה' ר

ורחצו ,, וסכו, וגהצו, לכו ורחצו: אמר לה#, .וזימ� אצלו אורחי#

ולא קבע לה# זמ� אימתי יבאו , בגדיכ# והתקינו עצמכ# לסעודה

כלו# : אמרי�, והיו הפקחי� מטיילי� על פתח פלטי� של מל*, לסעודה

הטיפשי� שבה� לא השגיחו ולא הקפידו על ! ?ו#פלטי� של מל* חסר כל

כלו# יש סעודה , שסופנו להרגיש בסעודת המל*: אמרו, דבר המל*

, ויוצר לטיטו, והל* הסייד לסידו, וחברה אלו לאלו! ?שאי� בה הטרח

יבואו הכל : אמר המל*, פתאו#, כובס לבית המשרה שלו, נפח לפחמו

שמח המל* על , .או בניוול#ואלו ב, מהרו# אלו באו בכבוד#! לסעודה

אלא שכבדו פלטי� של מל* , ולא עוד.  שקיימו דברו של מל*, הפקחי�

  ....וכעס על הטפשי� שלא קיימו דבר המל* 

, ושמ� על ראש# אל יחסר.. מ� העבירות, כ# בכל עת יהיו בגדי# לבני"

שאלו , ושוב יו# אחד לפני מיתת*,  תני,ממצוות ומעשי" טובי"

וכי אד# יודע אימתי הוא מת שיעשה , רבי: מרי� ליהתלמידיו את א
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לא כל : אמר לה#, שמא ימות למחר של אחריו, ישוב היו#, !?תשובה

בכל עת יהיו : שכ� ישוב היו#  ונמצאו כל ימיו בתשובה לכ* נאמר

  .בגדי* לבני#

בחסד ,  בכל עת היה עוסק במצוות –כ* היה אבא כל ימיו היו לבני# 

פגשתי אנשי# וכשא דיברתי על אבי ה# אמרו זה כש, ובלימוד תורה 

שלו כל הזמ� הספר ביד " הסמל המסחרי "אכ� , הזק� ע# הספר ביד 

  .מעול# לא ביטל רגע מלימוד תורה ומצוות

  

ה גמל ע# אבי בדר* "במידה שאד# מודד כ* מודדי� לו ואכ� הקב

ש קהל קדו, יו# פקודת השנה ביו# הילולת רבי מאיר , שהוא גמל עמו 

 היה אבאבכדי להבי� את הצירו' המדהי# הזה עלינו להבי� קוד# 

ג# ! מעול# לא הפסיד,  את ההילולא של רבי מאיר בעל הנסמקיי# 

בימי# הקשי# הוא דאג שזאת ההילולא היחידה ביותר שהוא דאג 

שתתקי# בבית וכל מה שצרי* אפילו בימי# האחרוני# שזה היה קשה 

 לדאוג שיהיה , כל הענייני# מסביבהוא דאג לכל אחד ולכל דבר ל

ה "פייט� לדאוג שיהיה מי שישיר תמיד הקפיד על ההילולא  וכ* הקב

סוגר מעגל ומזכה את אבא שיו# האחד עשרה חודש לפטירתו יוצא 

  .ביו# ההילולא של רבי מאיר בעל הנס

  

הילולא של צדיק היא לא רק עריכת סעודות או שירות קהל קדוש 

לדבוק , נרות אלא העיקר הוא ללמוד מתורתו ותשבחות או הדלקת 

במעשיו ואת זה אבא הקפיד ללמוד מרבי מאיר בעל הנס מי שמכיר 

  .ר אבי ומכיר את  התכונות של רבי מאיר בעל הנס הרי חד ה# "את מו
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  לימוד המשנה 

אנחנו יודעי# שרבי מאיר בעל הנס היה מיסד המשנה משנת רבי 

אבא למד משנה  , פעמי# במשנה 400 נזכרת כמאירעקיבא משנת רבי 

לפני  התחיל כמעט  בשבת על הסדר  את לימוד המשנה,בלי הפסקה

היה לומד את ו התמיד כל שבת ושבת  . שנה בסדר קבועארבעי# 

) על שיטתו בלימוד המשנה עיינו בפרק שיטתו הלימודית (המשנה 

ג# השיעור משניות הזה מתקיי# עד היו# ולא מפסיק ' וברו* ה

  .לקחנו ל אבא  המנהג שאת  בקהילה שלי משי* ומ

  

  חריפותו בתורה 

גדולות של רבי מאיר ידועה ולמה לא נפסקה הלכה כמותו מפני שלא 

ומראה לו , שהוא אומר על טהור טמאיכלו חבריו לעמוד על סו' דעתו 

את  חכמי# לא יכלו להבי� , פני# ועל טהור טמא ומראה לו פני# 

  .  של רבי מאירחריפותו 

מאיר בגלל החריפות שלו ויכולתו לעמוד על רבי רואי# שההלכה לפי 

 אנשי# שיכולי# כא�  מי שפגש את אבא בלימוד תורה ונמצאי# , דעתו

היא לא הייתה , לספר לנו על אודות החריפות שלו בלימוד תורה

יתרה מזאת מי , בינה  היא הייתה ברמות כאלה שלא יכולנו לה,פשוטה

ל שאבא היה מבחינתו כרב גדול ומי "י# שושנה זצחירבי שהכיר את 

במחיצ#  יושבי# ולומדי# ביחד אי אפשר לעמוד שניה# שראה את 

 הל* ל " זצ חיי# שושנהשני מלאכי אלוקי# ואש יוקדת וכשרבי 

אני לא יודע בדיוק להסביר את , אבא היה כאילו אבד עולמו, לעולמו

ש ורבי יוחנ� מי שמכיר היה לה# את אותו לימוד של ריש לקיאבל זה 

   .החריפותואת הסיפור צורת הלימוד 
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  תורה ומלאכה 

 בנושא של מלאכה ג# אנחנו למד מרבי מאיר את עניי� המלאכה  ג# 

יפה תורה ע# דר* אר, יגיעת שניה# משכחת עוו� וכל "יודעי# כא� 

ידוע על רבי מאיר שעבודתו הייתה ו.." תורה שאי� עימה מלאכה

 # "שהיה סופר סת אלא ג# בעבודה  תורה בלימודמשולבת לא רק 

סלעי# בשבוע אחד אכל ושתה ' ורבי מאיר היה כותב והיה מרוויח ג

הקפיד אבי ושלמד מרבי  עניני# אחד התלבש ואחד אס' צדקה אות# 

מצדד בקיו# מלאכה אותו דבר היה ג# אבא והזכירו פה קודמי מאיר 

שלו תו* כדי שהוא למד הייתה המלאכה חלק מהלימוד חלק מהעשייה 

תורה ותו* כדי שהוא היה  במכולת את שתיה# ביחד הוא שילב רבי# 

  . מלאכה ע# לימוד תורה לבלא עלתה ביד# אבל אבא עלתה בידו לש

וכ� פרנסתו  לא עשה מזה עושר אלא בחלק אכל ושתה בחלק התלבש 

  .ובחלק נת� לצדקה 

  

  ארE ישראל 

 וה# ל " בי� רבי מאיר לאבא זצקשורי#היש עוד לא מעט מהענייני# 

 אר, ישראל  + מופיעי# בחיבור שיחלקנו היו# אבל נתייחס לעוד נושא 

 שרבי מאיר מראה חשיבות לאר, ישראל היה אומר רבי מאיר ידוע 

כל  "אמרתו המפורסמת  " כל היושב באר, ישראל האר, מכפרת עליו"

בלשו�  הדר באר, ישראל וקורא קריאת שמע שחרית וערבית ומדבר

 אבא כל מקו# שהיה הול* היה הול*  " הרי הוא ב� עול# הבאהקודש 

המקו# בו אנו לאר, ישראל כשהיינו בבית היה כל הזמ� אומר לנו 

 + הול* לכל מקו# והול* שהיה  אבינו הולכי# זה המקו# של אברה# 

 הקדושה הייתה טבועה בו מאותה מידה שלמד מרבי מאיר בעל הנס
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אר, ישראל יודועה אצל חכמי מרוקו באהבה ואכ� מידת אהבה ל

  .המיוחדת לאר, 

  

 ונסיי# בדבריו של רבי מאיר שג# את זה אבא למד וקיי# מרבי מאיר 

היה אומר רבי מאיר  ? אד# נפטר מה הוא לוקח איתו מהעול# הזה

 אמרו כשאד# בא �כ" רו עשכל שיש לו נחת רוח מ? איזהו הוא עשיר"

זה אומר כל העול# שלי וכנשפטר מהעול# כלומר לעול# ידיו קפוצות 

 כ* היו ימיו " ידיו פשוטות כלומר לא נחלתי מ� העול# הזה כלו#

לקח האחרוני# של אבא הוא לא לקח מ� העול# הזה כלו# הוא רק 

   .ומצוות עמו תורה 

 לעילוי נשמת אבא יהיה הלימוד שאנחנו עוסקי# כא� ש בזה ונסיי# 

ל ותשי# מחיצתו "כי בר רחל זצמרדר "מולזכר ושיהיה לרצו� 

י# ויהיה קבמחיצת הצדיקי# ונשמתו בטוב תתעד� בטוב הצפו� לצדי

מלי, יושר לאשתו לבניו ולבנותיו לכלותיו וחתניו נכדיו וניניו ובכלל 

      .בעיר הקהילה ואנשי כל מוקירי ל
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   ציו� אביט� –  הרבב�

  קהל קדוש מכובדי# יקרי# ומשפחה אהובה

ה שנה והזמ� לא עצר מלכת ואנו כא� ניצבי# הערב לציי� אחד חלפ

  .עשר חודשי# למותו של אבא

העול# כמנהגו נוהג ואנו חשי# את החלל הריק שנותר ע# הסתלקותו 

  .מעימנו

ואול# בתוכנו , כלפי חו, הכל נראה כשיגרה כי החיי# ממשיכי#

, גהדמעות חונקות את גרונינו וממשיכות לזלו, בימי# ובלילות

כשההכרה חודרת למחשבותינו עד כמה , והגעגועי# צובטי# את ליבנו

  ...המוות הוא סופי ושוב לא נוכל לראות אות* ולא נשמע את קול*

הפרידה ממ* היא כל כ* חדה כמו סכי� . הכאב הוא גדול ועצו# אבא

  ...ואי� חזרה, מנתחי#

 שאי� הבכי על המת" אל תבכו למת ואל תנודו לו"# אומר "הרמב

  .עיקר

, ועתה מת ולמה זה איני צ#"א' דוד המל* אמר על מות בנו מבת שבע 

  ..."אני הול* אליו והוא לא ישוב אלי? האוכל להשיבו עוד

הרעיו� הפשוט שהמוות הוא בבחינת מנהגו של עול# ואי� לאחר 

, ולכ� על המוות עצמו אי� לבכות, המיתה דבר שהאד# יכול לעשות

  "ולההבכי הוא על האבידה הגד

אבא אתה היית ,  ואנו המשפחה וכל החברי# איבדנו אבדה גדולה

איננו יודעי# במי , המנהיג הרוחני שלנו ועתה נותרנו כעדר ללא רועה

  ...להיווע, כיצד לנהוג בימי חול שבת וחגי#

חוכמה ומוסר וידענו כיצד תפילותי* , רבי# מחברי# למדו מפי* תורה

תה נותרנו ללא האפשרות לבוא וע, חצבו להבות ובקעו שערי שמי#
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בטוחני כי במקו# שאתה נמצא , א*. תתפלל בעדנו, לבקש ממ*

  .התפילה והרחמי# למרו# קרובי# יותר

ואול# אנו מוצאי# נחמה . הזמ� אינו מהכהה את הכאב והאבדה

ולא , בדברי השבח והרוממות שאנו שומעי# מפי רבי# ממוקרי*

לומ# והינ* נגלה לה# בחלו# כיצד ראו אות* בח, מעטי# מספרי# לנו

  .כמלא* משמי# וכל זאת רק מחזק את התחושה וההחמצה

וההחמצה על כי לא ינקנו מספיק . התחושה כי גדול ועניו היית בחיי*

היית לנו כל כ* . ומהעושר הרוחני שהתברכת בו, מידיעותי* המופלגות

 מוב� מאליו שחשבנו שכ* יהיה נלעד והיו# אנו מביני# איזו אבידה

  .אבדה לנו

בכל ימי חיי* דאגת לשלמות המשפחה וביו# אתה יכול להיות גאה 

ושמח בשבט שהותרת להמש* שמ* על פני האדמה וכולנו מכבדי# 

בשמירה על , ומוקירי# זכר* בליבנו ומשתדלי# לקיי# את צוואת*

  .כול# יודעי# כיצד היית איש תמי# ענו וצדיק גדול. שלמות המשפחה

לימוד התורה היה לח# חוקו של ,  בלימוד התורהעסקת ימי# ולילות

בתמימות ובביטול גמור של יצר , אבא והוא עשה זאת באהבה רבה

אבא עבד את בוראו ביראת שמי# בשמחה אמיתית ובאהבה , הרע

  .רבה

למרות בקיאותו הרבה , אבא היה צנוע ופרש מכל סממ� של יוהרה

ל# לא פורס# על נס מעו, וכישורו הלימודי שהיה חרי' בנגלה ובנסתר

ידענו כי , שנעשה לאחרי# על ידי אבא אבל למעטי# ולנו במשפחה

בזכותו לא מעט דבר על טבעיי# התרחשו לנו ולאחרי# וזאת בזכות 

. כי חלפה שנה וחסרו לנו הרבה דברי#, ועל כל זאת אנו מציירי#. אבא

חסרו לנו המפגשי# במוצאי שבתות כשכל המשפחה באה לומר שלו# 

חסרה לנו נוכחות* בחגי# שהקפדת לשמור מאוד חסרה .  בירכת*ולבל
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לנו נוכחות* בשבתות השיעור במשניות והדגה מי# ראשו� של האחיות 

  !?...ביכ� תעשו את השבת ועתה

חסרה לנו הנוכחות של* בנסיעות לירושלי# בתשעה באב והעלייה 

  .בעומר שכל כ* אהבת' למירו� בלג

, חסרת לנו בהכנת החרוסת, חסרת לנולא מזמ� חגגנו את חג הפסח ו

, חסר לנו החיו* בליל הסדר כשראית את כל המשפחה סביב השולח�

  חסר לנו תרגו# ההגדה וכל זאת  ועוד

חסרה לנו תחושת הביטחו� שנסכת עלינו בקיומ* כי ידענו כי 

  .תפילותי* נגעו בשערי שמי# 

שאי� המת משתכח מהלב אלא לאחר שני# עשר "ל אומרי# "חז

כפי שמופיע בגמרא במסכת ברכות , חודשי# שזה אור* זמ� הזיכרו�

אמר רב אי� המת משתכח מהלב אלא לאחר שני# עשר :) "' נח(

הייתי , נשכחת כמת מלב"י דוד המל* בתהילי# "חודשי# שנאמר ע

  ".ככלי אובד

על פי הגמרא בפר אלו מציאות לאחר שני# עשר חודשי# יש יאוש של 

מי שמצא כלי חייב להכריז , כדברי הגמרא,והבעלי# מהחפ, שאיבד

אי� צור* להכריז כי הבעלי# התייאשו וכ* ,שלושה רגלי# ולאחר כ*

  ..."ולכ� דיני אבלות תוקפ# לכל היותר שני# עשר חודש, ג# לגבי המת

עברו אחד עשר חודשי# וכלו# ביקשו את סליחת* ועתה , אבא יקר

* א# פגענו ב* וא# שוב אנו מבקשי# לפני הקהל הקדוש את סליחת

כל שעשינו היה , ג# א# לא יכולנו להראות זאת, החסרנו ממ* דבר

  .באהבה ומתו* דאגה לשלומ*

הערב אנו מתייחדי# ע# זכר* והיו# הוא ג# יו# לציו� הילולת רבי 

מאיר בעל הנס וכולנו יודעי# וזוכרי# כיצד אבא נהג במש* כל חייו 

והערב  , יה א' לא שנה אחת לציי� ולחגוג את ההילולה ולא פסח על
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אנו מצייני# את עליית* למרו# וג# את ההילולה של רבי מאיר בעל 

  !הנס שכל כ* אהבת וכיבדת ובודאי אי� זה יד המקרה

הל קדוש כולכ# יודעי# כי אבא נקבר בצמידות לחברו ורבו הטוב 

ה# היו רובי# בחייה# כאהבת דוד , הצדיק רבי חיי# שושנה, ביותר

ומי שראה את שניה# ,  כל חייה# עמלו יחד בלימוד התורה.ויהונת�

ואכ� , המראה היה כשני מלאכי# ואש יוקדת, עוסקי# בלימוד תורה

השגחת הבורא דאגה שג# במיתת# לא נפרדו ובדרכי# זרות ונפתלות 

חיי# שושנה ' ר, אבא זכה בסמיכות ובצמידות רבה ליד אהובו ורבו

טוב שהיה שות' לה# במעשה ביחד עימ# קבור ג# חבר# ה, ל"זצ

  .במרכבה החתונה ובלימוד הנגלה והנסתר היה רבי מנח# גבאי

  .זיכרונ# לברכה

ואז ביקשתי לציי� , אמרתי מסי דברי# על אבא, לפני כשנה בחודש

שתי תכונות מיוחדות ממכלול המעשי# והמיוחדות של אבא דברתי על 

וצה להוסי' לימוד התורה והענווה שאפיינו את אבא והערב אני ר

אבא דאג מאד וידע כיצד לשמור ולקיי# את המצוות המיוחדות . נדב*

  .באהבה רבה, לכל חג וחג

החל מחגי תשרי כאשר לא מעט פעמי# שאלתי את עצמי למה 

הלא כל השנה , ההתרגשות הרבה שאבא גילה לקראת חגי תשרי

קטנה כגדולה ובכל זאת כשחגי תשרי היו בפתח ' הקפיד על מצוות ה

 .אית תכונה מיוחדת של השכמה רבה יותר לקראת סליחותר

והנהירה אפילו , ס בראש השנה וביו# כיפור"ההתרגשות בביהכנ

וא' אחר הדלקת נרות בשמ� זית  .בערוב ימיו אחרי יו# מצוות סוכה

הסדר , ריאת המגילה בדבקות רבה בפורי#. ובמנורה מיוחדת  בחנוכה

כנות הרבות וההתנהגות והה. בשבט' המיוחד שנהג לערו* בטו



   

 

157 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

ההזדכות לראת , המיוחדת לקראת חג הפסח וריאת ההגדה ע# תרגו#

  .וכל זאת חסר לנו השנה .חג השבועות ועוד

מצווה נוספת שאבא הקפיד לשמור בכל נפשו הייתה שמירת השבת 

ידוע לנו כי לע# ישראל יש שלוש אותות וה# הסממני# והסימני# לכ* 

  :שאנו יהודי#

וקשרת# לאות על יד* "אות התפילי� כמו שכתוב +אות הראשו�

  "ולטוטפות בי� עיני*

ונמלת# את בשר "ברית מילה כמו שכתוב , אות הברית+אות השני

  ..."והיה לאות ברית ביני וביניכ#, עורלתכ#

את שבתותי תשמורו כי "ודש כמו שכתוב +אות שבת+והאות השלישי

  " היא אות ביני וביניכ#

: תני רבי שמעו� סר יוחאי, נאמר) 'יא(אשית רבה בבר, ועוד על השבת 

ריבונו של עול# לכול# יש ב� זוג ולי אי� ב� " ה"אמרה שבת לפני הקב

ואבא יד והערי* את " ה כנסת יראל היא ב� זוג*"אמר לה הקב!" זוג

אבא דאג מיו# ראשו� בשבוע . המחויבות שלו כחלק מכנסת ישראל

שכולה "ו זכרונ# לברכה אמרו חכמינ,להזכיר ולהתכונ� לקראת שבת 

  " שבת כנגד כל המצוות

אבא ידע . ואבא ג# שמר על כל המצוות וג# שמר מאוד את השבת

בלימוד תורה ועוד א' דאג לא לדבר , כיצד לענג ולהתענג מהשבת

וזכורני כאשר לפעמי# בארוחת השבת , דברי חול, דברי# בטלי#

ביקש אבא להפסיק שוחחנו האחי# בנושאי# שלא קשורי# לשבת מיד 

  .כי הדבר אסור בשבת לא ר במעשה ג# במחשבה ודיבור

כל המענג את השבת נותני# לו נחלה "אמר רבי יוחנ� משו# רבי יוסי 

, רבי נחמ� בר יצחק אמר א' ניצול משיעבוד מלכויות , בלא מצרי# 

כדי , אמר רבי יהודה כל המענג את השבת נותני# לו משאלות ליבו
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ואבא עינג והתענג מהשבת ע#  ."ו מכל עונג שירצהשיוכל למלא חפצ

  .יומו האחרו�

אבא היקר אילו ראית את כל ההמוני# שבאו לכבוד* בשבעה 

כי איש של הכנסת ! ובמש* כל השנה ודאי היית מאושר,בחודש,

בשמ* ובש# כל המשפחה  .אורחי# היית כל חיי* וכ* ג# זכית במות*

סת ושכיבדו את זיכר* אני מבקש להודות לאנשי# הטובי# שהכנ

  .מלאכי# יסובבו*, נוח בשלו# אבא .#ללכו, במש* כל השנה תודה

  

  ו " הימליEר עמר" "ד

  

ל נקרא ראש השנה התורה קובעת פה על "חג השבועות לפי חז... 

' פירות האיל� צרי* לזכור שמי שרוצה ללבל חיי תורה צרי* לזכור שה

סתכל בעומר בצנצנת של ולה' ציווה להביא עומר ביכורי# מהאיל� לה

המ� ולדעת שהפרה שזה האוכל שלה מקבלת אותו בלי עמל ואז 

הוא יזכה לאכול מהעומר ' בנאד# ידע שככל שבנאד# יבטח יותר בה

של המ� שהספיקה לכל גולגולת לא משנה מי א# הוא גדול או קט� 

זכה רבי מרדכי שתורתו הייתה . ובתנאי שהחיי# שלו יהיו חיי תורה

ור תראו כמה נמצאי# כא� היו# תראו כמה באו לשמוע עליו מפיצה א

שנתפלל ' כמה זכה שאנשי# יבואו לשמוע תורה לכבודו כ* שבעזרת ה

כולנו שכל המש* דורותיו ימשי* בדרכו וזאת בעצ# וכ* חכמי# 

אומרי# אלה תולדותיה# של צדיקי# ורבני# על מעשי# טובי# שעשו 

  .דוד במהרה בימינו אמ�לביאת משיח ' שנזכה כולנו בעזרת ה
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   כולל נתיב השבי" –ו "  היהרב שיטרית

ברשות החכמי# המכובדי# הגדולי# כל אחד לפי מעלתו וכבודו 

ברשות תלמידי חכמי# קהל קדוש משפחה יהי רצו� דברי תורה 

שנאמר יהיו לנוחת הרב הצדיק הגדול רבי מרדכי בר רחל שהיו# יו# 

 רבותי המנוח .  ה בצרור החיי# אמ� חודש שלו תהיה נשמתו צרור11ה

 , השני# האחרונות , בערוב ימיו ההצדיק זכינו יחד ללמוד בישיב

 שהוא ,גיל מבוגרבלנו מאד מאהבת תורה שהייתה לו אפילו עוהתפ

כל ימיו למד תורה ולעת זקנותו יכול היה ללכת ולנוח אבל ' ברו* ה

 , ה לו לבואוכ� אפילו שהיה קש. הוא אמר התורה זה החיי# שלי 

התמסר לבוא לישיבה והיה לומד בתמידות בהתלהבות והיה מראה 

א# "זה קשור לפרשת השבוע   . לנו דוגמה מה זה אהבת התורה

בחוקותי תלכו וא# את מצוותי תשמורו ועשית# אות# ונתתי גשמכ# 

א# "? י הקדוש במה תלויה כל הברכה"אומר רש.." בעית# וכו

לא רק המצוות רבותי יש  !י# בתורה שתהיו עמל+ "בחוקותי תלכו

 , מקיימי# מצוות אשריה# מה טוב חלק#' הרבה אנשי# ברו* ה

כי נר  ",  אבל צרי* לדעת שתורה זה האור הגדול,מצוות זה דבר גדול

הוא זמני אבל האור הגדול שזה  נר ,המצוה זה נר" מצווה ותורה אור

 ל תלוי בלנצח נצחי# זה התורה הקדושה ולכ� התורה אומרת שהכ

,  והייתה לי שאלה רבותי,שתהיו עמלי# בתורה" א# בחוקותי תלכו"

  ?למה היא לא כתבה זאת בפירוש, שא# זאת כוונת התורה

היה אד# שהל* בדר* נכנס בתו* יער והל* : י משל"מסבירי# זאת ע

 שו# , אוכל, ואי� לו  מי#,לאיבוד אז הוא מחפש את הדר* החוצה

 א# יש בני� יש ,למרבה מזלו הוא רואה בני� והוא הול* להתעל' ו.דבר

 ובשארית כוחותיו הל* לנקוש בדלת .אנשי# א# יש אנשי# יש אוכל

 הוא טיפס ,אבל לא עוני# לא פע# ראשונה שניה שלישית לא עוני#
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 אול# גדול הומה אד# וכול# אוכלי# ,לחלו� וראה מחזה מדהי#

צמו למה אני לא  ואז הוא חושב לע.ושותי# ויושבי# על כיסא מיוחד

 תו* ,ה# מתענגי# אוכלי# שותי# ואני נודד בדר* עי' רעב? אחד מה#

כדי שהוא חושב הוא שומע צלצול פעמו� ונכנסי# עוזרי# שלוקחי# 

 מסתבר שכול# ש# נכי# ,את האנשי# החוצה על כיסא גלגלי#

 אומרת . שאני לא אחד מה#'  מיד אמר ברו* ה,י# ש#חשמתאר

 ללמוד ,זה לא חכמה ללמוד בישיבה" י תלכוא# בחוקות", התורה

 הא# אתה יכול ללכת ,כ" החכמה היא אי* אתה הול* אח, בשלח�

אומרת התורה ! ?או שאתה צרי* שיוליכו אות*+ בכוחות עצמ*

הספר לפני* ש כ, שהתורה שלנו זה לא רק שאתה יושב ולומד בישיבה

 אתה נוסע , ויש ל* זמ� פנוי תלמד" בנק" או ב"סופר"זה ג# כשאתה ב

אתה יודע כמה ! תלמד? מבאר שבע לירושלי# מה תעשה כל הנסיעה

למה לא כתבה ! ועל זה כתוב עמלי# בתורה? משניות אתה יכול לסיי#

, אני לומד שעה"ל לפרש את זה כרצונו וכי כל אחד יכ? התורה במפורש

בכל מקו# " א# בחוקותי תלכו"בגלל זה היא כתבה " זה בשבילי עמל

 בענייני העול# ק אבל א# אתה הול* בדר* ומתעס. * בושאתה הול

 , אני רוצה לומר על המנוח הצדיק ו .הזה אתה לא מקיי# את הפסוק

 אנשי# , במכולת  שהוא היה מוכר ,ראינו אצל רבי מרדכי עמל בתורה

כי הוא הרגיש ? מספרי# שהיה לומד בי� כל  קליינט לקליינט למה

 ,רגיש שהוא בא לעול# לחומריותשהתורה זה החיי# שלו הוא לא ה

 וזה מה שאומר התנא הקדוש רבי , הוא הרגיש שהוא בא לחיי נצח

מאיר בעל הנס שהלילה ההילולה שלו זכותו תג� עלי ועליכ# אמ� הווי 

וברכתי* במעשה "יש מצווה להתעסק ! ועסוק בתורה,ממעט בעסק

שביל  לא באת לעול# ב, אבל אל תהיה יותר מידי שקוע בעסק" ידי*

ח " שזה התורה וזה המנוח קיי# בכל רמ. עסק באת בשביל דבר רוחני
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 ולכ� , ג# כשהיה בעסק מחשבתו הייתה בתורה,ה גידיו"אביריו ושס

 ,  כל השבת הוא מילא בתורהאז את  , כשהייתה שבת שכולה רוח

התפלל בנ, ואחרי זה שיעור משניות ע# מורנו ורבינו הרב חיי# שושנה 

 זה יראה שכל המטרה שלו זה ,כל היו# בלימוד תורהכ "ל ואח"זצוק

 ואת זה ראינו .תורה וג# בכל המועדי# והחגי# היה עניי� של תורה

 אי* הוא הראשו� , כשלמדנו ביחד ראינו,י#ברבותי בישיבה בנתיב הש

 כי הוא רצה ? למה הוא בא לפני כול#, הזק� מכול# כבר ב� תשעי#

 שלא יכל לבוא בכוחות עצמו ברוה נפשו בתורה מקכ* חש  וכל,תורה

 וכל הילדי# ראו את התמסרותו לתורה ,סידרו לו מונית הלו* חזור

 וזה רבותי המסר שאנחנו צריכי# .לכ� סידרו לו מונית הלו* וחזור

צרי* להתחזק באמונה כשהוא שומע דברי# כאלו צרי* , לצאת מפה 

 וזה לדעת יש בורא ומה בורא עול# רוצה מאיתנו להתחזק בתורה

לו� קהתשובה למצב שבו אנו נמצאי# אנחנו שואלי# מה יהיה באש

נופל קסא# אני גר בנתיבות ג# ש# נופל קסא# אומרי# שעוד מעט 

לו עמי שומע לי ישראל בדברי "ה "יגיעו תל אביב מה יהיה אומר הקב

כמעט זה שניה אחת ? מזה כמעט" יהלכו כמעט אויביה# אכניע 

אומר '  יותר ראינו מה עושה ציקלו� אחד הבשביל בורא עול# לא צרי*

ברגע אחד אני יכול להשמיד את האויבי# שלכ# זה רק תלוי +כמעט

זה תלוי בנו רבותי נלמד מהמנוח הצדיק ..." לו עמי שומע לי"בכ# 

 כשיהודי פוגש את חבר שלו ברחוב לא .לדבוק בתורה לעמול בתורה

רי הלכה ישאל ישאל אותו מה היה בחדשות אלא נישאל אותו בדב

י לימוד "בדברי תורה זה יביא לנו את הגאולה ע' אותו לפירוש פס

 לא רק בישיבות ג# ברחוב צרי* לדבר ברי תורה ואז ,תורה ברבי#

 יהי רצו� שזכות .ה יראה שאהובה עלינו התורה וירח# עלינו"הקב
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המנוח תעמוד לנו למשפחה לכל הקהל הקדוש שנתחזק בתורה נתחזק 

  .נזכה לגאולה שלמה בקרוב אמ� ' רת הבאמונה ובעז

  

  ו " הירבי שלמה גור 

  

קהל קדוש רבני# אני רוצה רק להגיד רעיו� קצר בדקות ספורות 

שיוכלו לאפיי� את הדמות המאוד המיוחדת של הצדיק שאנו עוסקי# 

 אנחנו קוראי#  את ,בכבודו שלקוחה מפרשת השבוע שקראנו אתמול

ועשית# את : "בל ואז כתוב העניי� של השמיטה שמצטרפת ליו

ואנחנו מתקשרי# ע# זה לפרשה הבאה בחוקותי ועשית# את " חוקותי

 אל : במילי# אחרות " ואס' התבואה משש שני#"ואז ... חוקותי וכו

תדאגו א# תעשו את המצוות שלי ובפרט את השמיטה היובל הרי שפע 

תוב כ? משמי# יבוא לפי דרגת האמונה של כל אחד ואחד ומה הכוונה

י א' בתו* המעיי# תהיה תורת* "מפרש רש" לת# לשובעכוא"שמה 

י שהברכה תשרה ג# במעיי# של "במילי# אחרות אומר לנו כא� רש

 במילי# אחרות התבואה והיבול יתברכו באיכות שלה# כל כ* ,האד#

אז . שלא יצטרכו לאכול מנות רבות כי המעיי# כבר יכילו את הכל 

חר הברכה המיוחדת הזאת שתשרה מתבקשת כא� שאלה א# כ* לא

במעיי# ושלא צרי* הרבה תבואה כי המעיי# התברכו בתבואה 

 למה "ועשית# לשלוש השני#"המצויה ממילא אז בשביל מה כתוב 

 א# תהיה מספיק צרי* שיהיה לי כתוב והתבואה תצמח לשלוש שני# 

 היא תהיה כרוחה בעבודה מרובה א# , תבואה מרובה של שלוש שני#

 מעתה א# כ� . ועוד כשממילא יש ברכה בתבואה!? הברכה פהאז מה

בא הספורנו ומביא לנו פירוש נפלא לעניי� הוא אומר כ* הברכה 

הראשונה שמברכת את המעיי# היא אותה ברכה המיועדת לאנשי# 
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ה לא צרי* לדאוג לכל "מי שמאמי� בקב' שיש לה# אמונה וביטחו� בה

 יהיה לו מספיק ויהיה לו  הוא יאכל במעיי# ומה שיואכל,השני#

 הרי שלוש ? אבל אות# אנשי# שחקני# שאומרי# מה נאכל.מצוי�

ה לכ# "אלה אומר לה# הקב? שני# יש לנו שמיטה ויובל אז מה נאכל

אני אראה את הברכה בקציר שתראו אבל בגלל השאלה שלכ# 

וזה מתקשר לגודל האמונה של הצדיק . תצטרכו לעבוד קשה בשביל זה

 אות ומופת לאמונה טבעית נקייה זכה טהורה ושהשפע שהיה באמת

בא לו משמיי# לו ולבני משפחתו לא היה צרי* לדאוג משו# שהאמונה 

הייתה מלאה הייתה אמיתית זכה וטהורה ולכ� אצלו באמת הברכה 

הוא לא . י מפרש תהיה שרויה ג# במעיי# וג# במזו�"שרש, שרתה 

א לא צרי* עמל ביבול אז צרי* הוא לא שואל מה נאכל ומה נשתה הו

  .יהי רצו� שביו# הזה נוכל כולנו להתחזק באמונה ובביטחו�
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        דרכי אבא דרכי אבא דרכי אבא דרכי אבא 

        מאיר בעל הנס מאיר בעל הנס מאיר בעל הנס מאיר בעל הנס ' ' ' ' בדרכיו של רבדרכיו של רבדרכיו של רבדרכיו של ר
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מאחר (, ד באייר " ביחלה יו# פקידת אחד עשר חודש של אבינו מורנו  

האחד עשר כביכול ששנה קודמת הייתה שנה מעוברת נוצר מצב שחודש 

  . ביו# הילולת רבי מאיר בעל הנס ) הוקד# ובכ* נופל יו# האחד חודש

מכל הילולות הצדיקי# הקפיד אבינו במש* , תארי* זה הוא מיוחד לאבינו 

בשיר ובמאכל את הילולת רבי מאיר בעל הנס  ,כל חייו לקיי# בהודייה

  .בביתנו מעול# לא פסקה הילולתו של רבי מאיר בעל הנס , בביתו 

הקפדה זו נובעת מאורח , ר אבינו הקפיד בקיו# הילולתו של רבי מאיר"מו

 ואישיותו של אבינו היא חיי# אשר אימ, אבינו מתורת  רבי  מאיר בעל הנס

  .מתו* תורתו ודמותו של רבי מאיר בעל הנס 

  .מעיו� בדרכי אבי מצאנו את הדרכי# אשר אימ, מתורת רבי מאיר בעל הנס 

  

  תורהגדולתו ב

   משנהולימוד

יהודה הנשיא סידר אותה ' עקיבא ור' רבי מאיר סיי# את משנתו של ר

 –סת# משנה שלא נזכר שמו של אומר ההלכה : סידור אחרו� ולכ� נקבע כלל

  ).ו"סנהדרי� פ(רבי מאיר היא 

  .  פע# במשניות 350+תרומתו העצומה למשנה באה לידי ביטוי ומופיע כ
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א הפסק החל משיעור קבוע במשנה כל שבת אחר אבי למד משניות ללר "מו

,  שנה עד ליומו האחרו� 40+45שיעור זה היה קיי# לער* כ , תפילת שחרית 

  .פעמי#' ס מס"והספיק לסיי# את הש

  .אבי  היה נמנע מלצאת שבת מביתו בכדי שלא יתבטל השיעור 

הייתה ) ראה פירוט נרחב בשיטתו הלימודית (שיטתו בלימוד המשנה 

בראשונה היו קוראי# את המשנה ללא , ינת וכ* היה סדר לימודומעני

רק לאחר מכ� למדו את , י גודל הבנת# "פירושי# ומנסי# להסבירה עפ

היה תמיד מנקודה מה חידש רבינו וכ* צעד אחר ' לימוד הברט, הברטנורא

לאחר מכ� פנה ללימוד , צעד בשביליו של הברטנורא בסיימו את המשנה 

תמיד היה מצר בלבו , אשר הבנתו דרשה עיו� מעמיק , ובהתוספות יו# ט

פיצוח הבנת התוספות , אי* לא ראה את הקושי שהעלה התוספות יו# טוב

  . העלה חיו* בפניו

לאור* שני# כאשר היה יושב בראש החבורה ובימי# אשר כהו עיניו היה 

זיכרו� , ותוספות יו# טוב ללא עיו� בספר ' הברטנ, מסביר את המשנה

לא תמיד עלה בידנו , הי# ויכולת העמקה וניתוח מזהיר בלימוד המשנה מד

  .להבי� ונשארנו חתומי שפתי# 

  

  חריפות בלימוד התורה

בכל זאת לא נקבעה הלכה כמותו  מפני , רבי מאיר נחשב  לגדול מחבריו

ומפני מה לא . דרכי רוחו בהיפו* טעמי ההלכות לא נתקבלו דעותיו וסברותיו

שהוא אומר על , שלא יכלו חבריו לעמוד על סו' דעתו? תוקבעו הלכה כמו

אומר על דבר טמא שהוא טהור ובחריפותו (טמא טהור ומראה לו פני# 

ועל )  מביא ראיות לדבריו עד שהוא משכנע את החכמי# שאכ� הטמא טהור 

כלומר א' החכמי# לא , מוכיח שהטהור טמא (טהור טמא ומראה לו פני# 

 עד סופ# ולהבחי� בהבחנות הדקות שהבחי� ומאחר יכלו להבי� את דבריו

  ). ג"עירובי� י(פ פסקיו "שאיש לא הגיע לדרגתו לא יכול היה איש לפסוק ע
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ג# רבי יהודה הנשיא אמר עליו אני חרי' יותר מחברי מפני שראיתי את רבי 

  ).עירובי�(מאיר מאחוריו ואילו ראיתיו מלפניו הייתי עוד יותר חרי' 

  

לא מעט , אביר "עמדו ביכולתו הלימודית וחריפותו של מואכ� לא רבי# 

הסיפורי# שהגיעו לידנו כאשר אבינו התיישב באקראי ע# חבורת לומדי# 

  .ומתו* הערותיו הובא ראשונה לספסל בכדי להסביר לציבור היושבי# 

  

ל אשר לאור* שני# למדו יחד "רבו וחברו לתורה היה רבי חיי# שושנה זצ

עומק השיעור ו # של אנשי# רבי# על יכולת# הלימודית תיאורימ,  בתלמוד

לא היה נית� לעמוד במחיצת# בלימוד התורה , והחידודי# עי� לא ראתה

  . "אי� סכי� מתחדדת אלא על יר* חברתה"ולימוד# היה בבחינת 

זכורני כנער ר* בשני# עובר ליד חדר לימוד# וה# מתנצחי# בלימוד# ואי� 

  .ת לימוד#שו# דבר שבעול# שיפריע א

,  כל חייה# עמלו יחד בלימוד התורההיו קרובי# בחייה# כאהבת דוד והונת�

רבי#  לא עמדו , רב# מעידי# על הלימוד החרי' שהתנהל ב� גדולי התורה

  .ביכולת הניתוח והלימוד שלה# 

מי שראה את רבי חיי# ורבי מרדכי לומדי# מעיד שלימוד# כשני מלאכי# 

  .ואש יוקדת 

יוחנ� שלא היה קיו# אחד ' בדומה ללימוד# של ריש לקיש ורחברות# היה 

  .ללא השני 

  .רבי מרדכי היה ידוע בחריפותו ובשאלותיו ובלימודו 

ל ירדה עצבות על רבי מרדכי ובכל מעמד "מיו# שנפטר רב חיי# שושנה זצ

מקו# . היה מתאר את חסרונו בלימוד שאי� לו את הלימוד החרי' שהיה

רבו וחברו הצדיק רבי חיי# שושנה , שתאות רבה קבורתו ג# מעוררת ה

  " )אעירה שחר"מחבר ספר (

אכ� השגחת בורא עול# שבחיה# ובמות# לא נפרדו כוונה יד ההשגחה  שרבי 

מ מאהובו ורבו הרב חיי# שושנה " ס5מרדכי ייקבר בסמו* ובמרחק של 

  .ל  "זצ



   

 

168 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

ת# במות# לא נפרדו צדיקי# אחר פטירת# שוב מתחברי# להמשי* משנ

  ".אשת נעורי#"ולחבר 

  

  מאיר היה נוהג לשלב בדרשותיו משלי# בהרבה מאוד ' ר

היה דורש שליש הלכה שליש אגדה , מאיר דורש לפני תלמידיו' כשהיה ר

  . ושליש משלי#

כ* היה אבי בדרשותיו משלב משלי# וסיפורי# בכדי לחבב את הדברי# על 

  .קהל שומעיו 

  

בזה '  זהו דבר ה+  ואינו מלמדה הלומד תורה"רבי מאיר היה דורש  

ואכ� בכל מקו# והזדמנות אשר זמ� פנוי הקדיש ללמד תורה ) ט"סנהדרי� צ(

בציבור לאנשי# יחידי# וא' לנערי# צעירי# שראה בזה שליחות ללמד כל 

  . אד# 

  

Eשיגיעת שניה" משכחת עוו� ,יפה תורה ע" דר# אר.  

  ).אבות" (וו�סופה בטלה וגוררת ע ,וכל תורה שאי� עמה מלאכה

  

היה כותב ספרי , מלאכת לבלרות,  אומנות –רבי מאיר התפרנס ממלאכתו 

כמו כ� מסופר שרבי מאיר היה כותב טוב והיה , תפילי� ומזוזות , תורה 

ואחד נת� צדקה , באחד התלבש, באחד אכל ושתה, סלעי# בשבוע' מרוויח ג

א# יהיו : אמר לה# ? *רבי ממה יחיו בני, אמרו לו תלמידיו , לרבני# ועניי# 

וא# לא יהיו , צדיקי# הרי כתוב ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לח# 

  )מדרש רבא קוהלת (? מה לי לדאוג לאויבי המקו# , צדיקי# 

בוא וראה כמה גדול : כמו כ� רבי מאיר היה מצדד בזכות המלאכה ואומר 

שה שלא , שור שביטל ממלאכתו משל# הגנב פי חמישה : כח של מלאכה  

  : )בבא קמא עט(ביטלו ממלאכתו משל# הגנב פי ארבעה 



   

 

169 

ַכי                     ררררוֹ וֹ וֹ וֹ אאאא ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ ַכי ָמְרּדֳ     ָמְרּדֳ
ספר זיכרון וממנהגיו 

ל כ* היה נוהג משלב תורה ע# מלאכה  בראשונה למד את "ר אבי זצ"מו

הלכות שחיטה והיה שוחט ובודק עוד במרוקו רב כתביו עוסקי# בסוגיית 

  .הלכות שחיטה 

לו עוד במרוקו שילב את לימודיו בתורה ע# מלאכה ובעלותו ארצה הייתה 

לקוחותיו , חנות מכולת בה פרנס את בני ביתו וכל זמ� פנוי הקדיש לתורה 

משו# ע# , הכירו את רבי מרדכי כשמבקשי# משהו לא תמיד מקבלי# מייד

יציאת  הלקוח הקוד# החזיק בידו את הספר והמשי* ללמוד חוק לישראל 

ד לימו, לימוד בזוהר , אור החיי#, מזרחי, שער בת רבי#,פירוש אלשי* 

  .במשנה ועוד 

כאשר היה נכנס לקוח נוס'   ואבי היה באמצע לימוד עניי� היה ממשי* 

  . קמעא ואז מסיי# ומתפנה ללקוח ושוב חלילה 

ה שילב תורה "רבי# ניסו לשלב מלאכה ותורה ולא עלתה ביד# אבל אבי ב

  . ומלאכה ועלתה בידו 

  

סלעי# ' ח גפרנסתו מ� המכולת חולקה כפי שיטת רבי מאיר והיה מרווי

  .ואחד נת� צדקה לרבני# ועניי# , באחד התלבש, באחד אכל ושתה, בשבוע

כמעט בכל זמ� שהיה בידו רכש ספרי , אבי לא רכש רכוש הסתפק במועט 

קודש ובכס' שנשאר מהוצאות מחייה ולבוש העביר למוסדות תורה 

רבי# ה# אשר שילמו בהקפה ללא תשלו# לאור* שבועות , ונצרכי# 

מידת החסד הייתה מרובה אצלו וכל פע# אשר שמע על מצוקה , #וחודשי

  .אבי היה בראשונה לתת צדקה

כ� הנהיג בבית הכנסת שאת כספי התרומות מעבירי# לישיבות ְמַנִ;י# מעט 

ח יחד ע# חבריו "כמו כ� הקי# גמ. כ והשאר עבור לומדי תורה "לצרכי ביה

עו לידנו היה הול* ע# עבור חתני# וסייע ישירות לחת� מסיפורי# שהגי

  . החת� לחייט דואג לתפירת החליפה מפקיד כס' לרכישת ריהוט ועוד

  

על העבודה ועל גמילות , אכ� על שלושה דברי# העול# עומד על התורה

  .חסדי# 
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כ� . כל שיש לו נחת רוח מעשרו ? איזהו עשיר : וכ* היה אומר רבי מאיר 

, כל העול# כולו שלי : ר ידיו קפוצות כלומ, אמרו כשאד# בא לעול# 

" וכשנתפטר מ� העול# ידיו פשוטות כלומר לא נחלתי מ� העול# הזה כלו# 

כ* היו ימיו האחרוני# של אבי לא נחל מ� העול# הזה כלו# ורק תורה לקח 

  .עמו 

  

  אלהא דמאיר ענני

עוד  בילדותי ". לזכות רבי מאיר בעל הנס"כתוב , על קופות צדקה רבות

 של רבי מאיר בעל הנס  אול# לא מעט הפעמי# אשר אבי זכורה לי הקופה

השתמש במעות ופדיו� נפש לתועלת חולי# בסכנה והיו זקוקי# לרחמי 

בה# היה משתמש לסיוע " אלהא  מאיר ענני"זכורי# לי המשפטי# , שמי# 

מאיר ' לאנשי# שבקשו את סיוע ואכ� ידועות הסגולות בעניי� קופתו של ר

  .בעל הנס 

  

Eישראלאהבת אר   

  .מאיר לאר, ישראל וישובה ' גדולה היתה אהבתו של ר

כשהוא אומר , האר, מכפרת עליו , כל היושב באר, ישראל" והיה אומר 

הרי פורקי# עוונות מעליה ואי� נושאי# עוונות עליה " וכפר אדמתו עמו"

  )רבא האזינו(

אימרתו המפורסמת הייתה כל הדר באר, ישראל וקורא קריאת שמעת 

  .ת וערבית ומדבר כלשו� הקודש הרי הוא ב� העול# הבא שחרי

  " י מכפרת עליו "או כל היושב באר, ישראל א

כל מקו# שאני הול* אני הול* "אהבת אבי לאר, ישראל הייתה בבחינת 

תמיד היה אומר אנו נמצאי# בעיר שבה אברה# אבינו , " לאר, ישראל

 האר, ועל החשיבות חיבתו לאר, ישראל ותמיד דיבר בשבחה של, התהל* 

  . להיות באר, ישראל 
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עולי מרוקו ידועי# היו עוד במקו# מושב# בגעגועיה# לאר, ובחיבת# 

  . הייחודית למדינת ישראל והיו מקיימי# את מצוות החג בהלל וזמרה 

י בני "אחת מ� דרשות אבי   שנכתבו עבור נער בר מצווה ונאמרו בשנה זו ע

יהי רצו� שיהיו דברי# אלו "ימת הדרשה  בהיכנסו לעול המצוות וכ* מסתי

  ".נחת רוח ליוצרנו ויעלנו לארצנו במהרה בימנו אמ� כ� יהי רצו� 

אכ� מנהג אבינו  ביו# העצמאות להודות לבורא עול# על הבאת הבני# לאר, 

היה אומר נכו� עדיי� לא שומרי# את התורה כול# , ישראל ותחיית האומה 

  .ומונה את שבחה אנו באר, ישראל ' אבל ברו* ה

וביו# העצמאות לאחר תפילת שחרית חוזר לביתו לומד תורה ולקראת 

* כשלסיו# אימי תבדל "הצהרי# היה מתפלפל עמנו בשאלות מ� חידו� התנ

לחיי# ארוכי# עורכת שולח� החג בסעודת הודיה כיד המל* ולחמי# אפויי# 

  . לחג 

  

קבר ל וחד היה עולה ובמיהקפיד בכל שנה לעלות לקברי צדיקי# ולהתפלל 

ג בעומר "בכל להיה קבר רבי שמעו� בר יוחאי בוקבר אור החיי# , רבי מאיר 

  .למירו� ועד ימיו האחרוני# עולה באדיקות ובמסירות 
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מסכת תאריכים מיום פטירתו ועד מסכת תאריכים מיום פטירתו ועד מסכת תאריכים מיום פטירתו ועד מסכת תאריכים מיום פטירתו ועד 

לאזכרה השנתית המתחברים עם לאזכרה השנתית המתחברים עם לאזכרה השנתית המתחברים עם לאזכרה השנתית המתחברים עם 

 . . . . ל ל ל ל """"ר זצר זצר זצר זצ""""דרכי חייו של מודרכי חייו של מודרכי חייו של מודרכי חייו של מו
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י# צוהר להשגחה מטרתה של הרשימה הבאה היא לפתוח בפני הקורא

  אשר ברבות , מיו# פטירתו ועד יו# השנה  תאריכי# החבויי# , אלוקית

כל ,  עיו�  מגלה עובדות  מפתיעות , "הנסתר"הימי# שופכי# אור על 

 היו חבויי# והתעוררו  מייד אחרי יו# הפטירה האירועי# הקשורי# בזיכרו� 

  .ירה הפט

   

במבט לאחור על התאריכי# , נצחו אראלי# את המצוקי# ודע* הנר המערבי

הפטירה והתאריכי# כיצד יו# , הקשורי# במיתתו עולה השתאות  רבה 

  :  ואלה ה# הסימני# אורח חייו הבאי# אחריו הכל מתו* 

  

  בתמוז  ' יו" פטירתו הייתה בליל שבת בלק  יד

  .ו בתמוז "ויו"  קבורתו הייתה בט

  

  :סימ� ראשו� 

  שבת פטירתו פרשת בלק 

קראתי לפניו מתו* אור החיי# ,  בליל שבת זו כמנהג אבי ללמוד אור החיי# 

מפרש אור " אלהיו עמו ותרועת מל* בו' ה:  "פרשת בלק את הקטע הבא 

על משמרת  ,אלהיו עמו ג# א# ייסרהו' ה"החיי# הקדוש את הפסוק  

ורי# ומקבליו באהבה וממשי* האור אהבתו יעמוד  הצדיק רואה את היס
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חיי# ומסיי# על רבי עקיבא שהיו סורקי# בשרו במסרקות של ברזל והיה 

  .."באלהיו ' מארי* באחד ג# שסורקי� בשרו מדבק נפשו  בה

כשעתיי# לער* לאחר ליל שבת קודש פרשת בלק  במעמד כל בניו ובנותיו 

' אלוקינו ה' ל השמע ישרא"לבושי# בלב� לכבוד השבת נפרדנו מאבא  ב

  " אחד

  

  :הסימ� השני 

  יו" הילולת אור החיי" הקדוש

ו תמוז  יו# פטירת "הוא יו# קבורתו של אבינו במוצאי שבת קודש ליל ט

מי שהכיר את אבינו ידע עד כמה נפשו הייתה קשורה , אור החיי# הקדוש 

כמעט כל שבת היה לומד ודורש בענייני אור חיי# , בנפשו ע# אור החיי# 

זכורני בימי# בה# אבי , שליטתו ברזי תורתו הייתה לעי� ערו* . הקדוש 

לקה במאור עיניו ונדרשתי לקרוא את אור החיי# מתו* הספר תו* כדי 

, הלימוד שמתי לב שאבי נרד# קמעה ואיכשהו הפסקתי להמשי* לקרוא 

זכרו� צילו# , הוא לאחר שניות התעורר והמשי* מהמקו# בו הפסקתי 

  .מדהי#

  

  :ימ� השלישי הס

   מורדכי$ שמו 

לעול# לא הבנו אבל ! ?מדוע' מורדכי  ע# ו: אבי היה חות# את שמו את כ*

לאחר הפטירה הקשורה לאור החיי# מתברר שהדברי# נסתרי# מאיתנו 

  ואכ� בגימטריה פשוטה 

  . צירו' מדהי# 280" = אור החיי#" ואילו 280= מורדכי
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ספר זיכרון וממנהגיו 

  :הסימ� הרביעי 

  פנחס הוא אליהו

בי� דפיו שכתב נשתיירה פיסת , פרשת פנחס) בשבוע הפטירה(שבת פקידתו 

הדבר היחידי בי� כתביו , נייר קטנה בו מצויי� פיוט לפרשת פנחס 

בפיוט זה ) רב כתביו עוסקי# בהלכות שחיטה(המתייחסי# לפרשת פנחס 

בקנא את 'מי שהכיר את אביו הכיר את מידתו , העוסק בפנחס הוא אליהו 

היה , ואינו מוותר ' מידת אבא כמידת אליהו מקנא לתורת ה', להקנאתו 

דורש ותובע בכל עניני התורה ואינו חושש כפנחס ורומח בידו להג� את 

  .משמרת התורה

אבי מציי� פיוט  ואיני יודע 

א# הפיוט מוכר  אבל כ* 

  :כתוב 

 יחיד ועני פנה אלי ויחונ* כי

ימלא , אלקי# יחנ* בני, אני 

יערב לפניו משאלות לבי 

  , ניבי

בקרבי זכות . יוס' יראנו 

יחנ* ......פנחס ב� אלעזר 

נטל ברומח בימינו   .בני

  והביט אל צור מעוזו סמ*

חמק   ..........על זכות בקונו

עבר בינה# וידקור את 

נפלה אימתו עליה# , שניה#

ספיר צורת יהלו# ועשה ע# 

 כהונת בוראו שלו# ונת� לו

  ....שלו# 
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  :מישיהסימ� הח

  ו אב"יו" השלושי" חל ביו"  ט

ג לא היו ימי# טובי# לישראל כחמשה "אמר רשב"ל "על יו# זה אמרו חז

עשר באב ויו# הכיפורי# שבה# בנות ירושלי# יוצאות בכלי לב� שאולי� 

  . שלא לבייש את מי שאי� לו

את אותו מעמד בו היינו בערב שבת קודש בלק בצאת נשמת אבינו  כל הבני# 

שהיו ,ת לבושי� בלב� כ* יו# פקידת חודשו ליל טוב באב לבושי� בלב� והבנו

  . יוצאי� בלב� כמו יו# הכיפורי# יו# מחילת העוונות

י בו אנו "יו# זה הוא יו# שמחה בבחינת יו# הילולה כמו יו# פטירת רשב

  .שמחי# ביו# זה 

  

  הסימ� השישי

  הילולת רבי מאיר בעל הנס 

מאחר ששנה קודמת הייתה , ד באייר "ל בי חודש תחו11הוא יו# פקידת 

מעוברת נוצר מצב שחודש האחד עשר כביכול הוקד# ובכ* נופל יו# האחד 

  . חודש ביו# הילולת רבי מאיר בעל הנס 

מכל הילולות הצדיקי# הקפיד אבי במש* כל , תארי* זה הוא מיוחד לאבי 

, נס בביתו בשיר ובמאכל את הילולת רבי מאיר בעל ה,חייו לקיי# בהודיה 

  .מעול# לא פסקה הילולתו של רבי מאיר בעל הנס בביתנו  

 חודש יחול ביו# 11והנה כ* מסייע התנא רבי מאיר בעל הנס  שיו# פקידת 

הילולתו וכ* שניה# עטרת לראש# ואנו כא� בישיבה של מטה מתחברי# 

ביו# זה ע# ישיבה של מעלה ובכ* גר# שא' לאחר מותו ממשיכי# את קיו# 

  .לולה ברב ע# והדרת מל*  ההי

  

שעוסק בתורת רבי " מאיר בת עי�"להילולה של רבי מאיר נתחבר ספר בש# 

ספרי# אלו היו קשי# להשגה ואבי היה שומר על ספרי# , מאיר בעל הנס 

  .הללו כאוצר 
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  הסימ� השביעי 

  חודש סיו� מגילת רות ומאמר לנפטר

ו# זה נפטר תלמידו של  ו בסיו� בי" חודשי# יחול בט12יו# פקידת שנתו 

  .אור החיי# הקדוש רבי דוד חיי# עמר 

בי� ,  ימי# לאחר חג השבועות וקריאת מגילת רות' אול# תארי* זה חל  מס

 : הפותח כ*" מאמר לנפטר"כתביו ישנו דרוש אחד בלבד העוסק בש# 

הוא ...ז "ידוע הדבר שעיקר ירידת הנשמה לעוה' ויאמר בועז אל רות וכו

צאה מהעול# הזה במצוות ומעשי# טובי# כדי שתזכה לשוב שבעבור יו

  ...למקומה ולשרשה הראשו� ממנו חולצה 

  זהו למעשה מאמר אשר כתב אבי לנפטר המשלב את מגילת רות בפטירתו 

  .של אד# 

  !?הינו כחולמי# ! ?הא# כתב את ההספד ליו# השנה 

  

  הסימ� האחרו� שהוא הראשו� 

  אור החיי" 

וכפי המנהג לציי� ) בגלל שנה מעוברת (13לציי� את חודש המנהג בית ישראל 

יוצא שביו# הפקידה , בשנה ראשונה לפי הקבורה ובשנה שנייה לפי הפטירה

  .מתאחדי# שוב יו# פטירת אבינו ואור החיי# הקדוש 

ד בתמוז יו# לפני הילולת אור "ואכ� מכא� ולהבא יו# השנה תמיד תחול בי

  .# שניה#החיי# הקדוש כ* נוכל לקיימ

  

  .ולמעשה יו" השלושי" ויו" השנה חלו בימי" שאי� אומרי" בה" תחנו� 
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 שיטתו בלימוד המשנה והגמרא שיטתו בלימוד המשנה והגמרא שיטתו בלימוד המשנה והגמרא שיטתו בלימוד המשנה והגמרא 
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ר אבי עליו השלו" בכתב  העת "נ מו" לערסמתי קטעי" מתו# מאמר שפ

  ת " רשת אמי–" במחשבה תחילה"

  

  

עד באה , והיה מונח בידי, לימודית של מור אבילעסוק בשיטתו הרחש ליבי 

 ותאור שיטתו הלימודית מתו* העת  לחזקו ולאמצו  ואכתוב בלשו� בה נטעו 

  .לימודיי עמו 

  

שיטת ההוראה במשנה אחזיתיה עוד בצעירותי בשבתי בבית אבי עליו 

משנתו היתה ,  השלו# ובכל שבת התיישבתי ע# חבריו לתורה ואנכי כנער

בלימוד המשנה והוא אשר נטע בי את שיטתו ותורתו שהיתה סדורה כ* 

  : וכ* היה שונה)  ספרד(מיוסדת על דר* לימוד# של חכמי מרוקו 

ובשניה היה קורא את המשנה , בראשונה היה קורא את המשנה בניגו� 

י השכל וההיגיו� "בהטעמה וניגו�  היה  מדייק בקריאתה והתחיל מפרשה עפ

ייתי מנסה לתת מבט חטו' בברטנורא היה מביט בי ושוב חוזר  ומתק� וכשה

בשפה " (עוד הפע# הסתכלת בברטנורא"ובלשונו " גנב במחתרת"במבט של 

מפרקה , והיה חוקר  את המשנה מה דעתו) המרוקאית זה נשמע יותר חינני

מנסה להבי� את תורת# של בעלי המשנה והיה לוקח קמעא מנוחה , לחלקי#

לאחר . לי# ספורות  על אותו חכ# שהופיע במשנה ופותח באיזה סיפור או מי
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עיו� ראשוני של שבי� עשר לעשרי# דקות לער* בגו' המשנה סיכ# בלשונו 

ספרו שיטה זו דומה לדר* הלימוד של רבינו יצחק קנפנטו� ב(את המשנה  

ש# פיתח שיטת לימוד ייחודית לתלמוד ולמשנה ושיטה זו " דרכי לגמרא"

 שבספרד וזאת הדר* בה למד אבי  שכנראה כ* התפשטה בכל עול# התורה

  ) . הייתה מקובלת מרבותיו

רק אחר כ* היה ניגש אל מלבושי המשנה וממשי* בלימוד הברטנורא כשהיה 

 הביא את נוראבפירושי# בה# הברט, קורא את הברטנורא בניגו� ובהטעמא

 ,ולא רק לי(הגמרא לא נצרכתי להשיב על שאלותיו א* אויה לי ואהה עלי 

,   עסק בהבנת המשנהנוראאילו פירושו של הברט) אל כל היושבי# עמו 

בראשונה ליבו היה צר עליו כיצד לא נפקחו עיניה# לפני . בטקסט הכתוב

ובשניה נדרשנו להבי� לא את הפירוש אלא מה המניע ' שקראו את הברט

ועל זה הדר* עד אשר היה מסיי# את פרשנותו של ... נוראלפירושו של הברט

ושוב קמעא לגימה מהכוס התה ע# הנענע ועוד איזה סיפור או , רטנוראהב

עוד אני מהרהר . מופת ממרוקו ואיכשהו התנא של המשנה התחבר לסיפור 

הוא כבר היה ) ומ� הסת# ג# חבריו לתורה(בסיפורי# היחודיי# מבית אבא  

בפירושו של בעל התוספות , מוביל אותנו לפרשנותו של התוספות יו# טוב

ניסיתי למצוא לי אמתלא לצאת א* לא תמיד עלה " עיקר תוספות יו# טוב"

א* דעו רבותי הקוראי# לימוד עיקר , בידי והייתי נדרש לשבת ולהמשי*

בביאורו המיוחד על המשנה . תוספות יו# טוב הייתה מ� המשימה הקשה

סייג לחכמה "מעט  מילי# והרבה חכמה בבחינת , והערותיו לברטנורא

 עיקר תוספות יו# טוב היה אב� הבוח� לידיעותיו של  היושב של " . שתיקה

וג# עתה אצטר* לקצר בדר* הלימוד לא היה זז ממקומו עד אשר . מול אבי

... עלה ביד#  להבי� כיצד נעלמה מה#  שאלתו  של התוספות או הביאור 

ובסו' לימוד המשנה נתבקש אחד מ� ' כשלמדו את המשנה או הברט

  .ת פירושו של קהתי בבחינת חות# המשנההלומדי# לקרא א
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להפליא את שיטת תוא# "  דרכי הגמרא"יצחק מקנפנטו� ' ספרו של ר

י  התיאור לעיל בלימוד המשנה כ* "הלימוד במשנה ובגמרא של אבי עפ

  :' יצחק סימ� ד' שיטה זו  הכתובה בספרו של ר. התבצע ג# הלימוד בגמרא

וגיא ולדעת כוונתה ולהקי' אותה דר* יש ל* לעבור כל הס, בתחילת עיונ* "

ולראות מהו הקשר שמקשר , ואחר כ* תחזור לעיי� כל פרט ופרט ממנה, כלל

ותשא הכלל העולה על ראש* ואחר כ* חזור פע# שנית על הלשו� , אותה 

וראה א# מה בשכל* מסכי# עמו ואחר כ* יש ל* לעיי� שורש הדבר ההוא 

אז ראה ויספרה הכינה ) " כח( איובוטעמו ולחקור על כל פרטיו כמו שאמר

  " וג# חקרה

 ולקחה פרט ,  קריאה ראשונית + בראשונה,  אותה דר* כלל "ראה"בתחילה 

כ חזור "ואח,  קריאה נוספת ומדויקת+  בשנית, "ויספרה"בשכלו שזהו 

 חזר לתק� מה + בשלישית,   "הכינה"לתק� מה שתבי� על הלשו� שזהו 

כ טעמי "ולדעת ג, עת א# הוא צודק או כוזב כ חקור עליו לד"ואח, שהבי� 

  , הענייני# הה# וסבותיה# ושרשיה# 

  ,  חזר לחקור ולהבי� את העני�+ ברביעית,  "חקרה"וזהו וג# 

  )    לשאול את כל השאלות המתעוררות+ בחמישית" ויאמר לאד" "ואחר כ* 

  

רחש "ר חיי# שושנה בספרו "ועל לימוד הגמרא אשתמש בלשונו של מ

חפשנה , ומצאתה כאשר בה תטרח, חקור דבריה של במחקרי שכל*": "יליב

  " כי היגיעה בה הוא דבר מוכרח , כמטמוני# 

וכנער עומד מולו , במרוקו, ד העיר דמנאת" מתו* דבריו של מורי ורבי  חיי# שושנה אב(

 ,  איש דקדוק, היה  יושב  על כס הרבנות בעיר באר שבע .  בבית הכנסת בשכונה בה גדלתי

העוסק בפיוטי# "  אעירה שחר"מחבר ספרי , היה בכיר חוקרי הפיוט של יהודי מרוקו

ומספריו החכמתי בלשו� המליצית נפטר בשנת .  בקשות–הנוהגי# באשמורת הבוקר בשבת 

  ). ז"התשמ

כעת טע# , ל באו עוד בטר# אבוא היכל קודש הגמרא"ואלה  העקרונות הנ

, והמחזיק בה לבל יהיה נטרד, לו ורחימוזקני# קח ל* ואל* אל הגמרא בדחי

  .בי� שרידי# נשרד
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י "עפ,  היה אוחז בתורת העיו� הספרדי, בנהרדעא בגמראשל אבי דרכו על 

יצחק מקנפטו�  ' י דרכיו של ר"שיטתו הלימודית המבוססת כנראה עפ

  :קנפנטו� וכ* היתה תורתו ותורת רבו 

מדודה ושקולה כ* יש ציינתי לעיל  שבלימוד המשנה שכל מילה הייתה 

הוא היה גורס את הסוגיא , לעשות בלימוד הגמרא דיוק בכל מרכיב הטקסט 

שיטתו  אינה מלמדת את , הדגש היה על לשו� הגמרא, פע# אחר פע# 

התלמיד רק כללי# ואוצר המילי# אלא נותנת לו הדרכה שיטתית  כדי 

הלומד יראה שיוכל לארג� את הידע העומד לפניו  הכנה זו חיונית כדי ש

  . במבט כללי את הקטע הנלמד לפני שייגש לעיו� הנקודתי

בשלב הראשו� היה קורא וגורס את הגמרא ועיו� רב היה בסוגיא בכדי להבי� 

יצחק ' חוקר את כללי הסגנו� והלשו� וכ* כותב  ר, כל פרט וכל לשו� 

ותשתדל להוציא כל , ודרשת וחקרת ושאלת היטב:  "מקנפטו�  קנפנטו�

ו� בעני� שכל מילה וכל חלק ממנו יורה על דבר חדש שלא היה מוב� מכל הלש

ותדע ותשכיל הדבר ההוא בשורש ובעצב והגבלת אותו סביב בגבוליו , הקוד#

  ) .'ג' סי( " בעני� שתדע מהו הנושא ומהו משפטו

יצחק מקנפטו�  מקנפטו� ממשי* בעיקרו� נוס' של שימוש במושגי#     ' ר

   ."תורת ההיגיו� "מ

העקרו� נוס' בו התמיד אבי מאוד בפיתוח היכולת הפרשנית העצמאית של 

  .הלומד

תהלי* הלמידה התבצע כפי שתואר לעיל בלימוד המשנה חמישה שלבי# 

  : ובקצרה כא� לעיל יצחק מקנפטו�  ' המתוארי# בשיטתו של ר

  .קריאה ראשונית והבנה כללית: א

  # ועודמדויקת יותר עיו� בפרטי, קריאה חוזרת : ב

  חזרה על מה שהבי� ותיקו� : ג

  ...טעמי העניני# סיבותיה# , לחקור את העני� א# הוא צודק או כוזב: ד

הדר* הישר הוא "יצחק מקנפטו�  ' בסיו# התהלי* שלעיל מציי� ר:  ה

שתעיי� כל מה שתוכל להבי�  מהגמרא ואחר כ* תבוא אליו וראה ג# ראה 
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: כגו� ).    ה' סי..." (ש א# לאא# מה שהבנת הוא מסכי# ע# מה שמפר

  " .י "כיוונת לדעת רש"

  

יצחק ' עקרונות מתו* שיטתו של רעל וג# כא� נדרשי# אנו לקצר בדברינו 

  . מקנפטו�  דר* הלימוד מבית אבא  

הבנה : יצחק מקנפטו�  בצורה שיטתית את כל התהלי* כגו� ' בספרו מציי� ר

גישה עצמאית של הלומד ,  העיו� חמשת שלבי, עמוקה של כוונות בעלי הדי� 

והגדרת מטבעות לשו� של חכמי# , כללי# נוספי#, י שאלות מכוונות "ע

  .בבחינת תמרורי# 

ג# היה ש# ליבו לפני העמקה בלימוד  ואלא דוגמאות לעקרונות הראשוני# 

  .בלמידתו בגמרא 

  , התמרורי# הראשוני# בשבילי הנהרדעא: הגדרת מטבעות לשו�   •

אלא , " כביש שש" בנו  את הסוגיא כדרכלומדי# י נלי� כאשר אנו ומה לנו כ

" למסילה דר* הלכת , שיתי ליב*++שימי ל* תמרורי#, הציבי ל* ציוני#"

  ).ירמיהו לא(

יצחק ' כפי שמביא ר:  י שאילת השאלות"פיתוח לומד עצמאי ע        •

  מקנפטו� 

  :דוגמאות מהמיומנויות לשאול '  בספרו להל� מס

  ?. רב+אמוראי# תלמיד, תנאי# : נה בדיו� מי ה# בעלי המאמר הבח

  ?מה� הסיבות או הסברות של כל אחד מבעלי הדי� 

  ?"מאי שנא"מדוע יש הבדל בי� שני המאמרי# כגו� 

  ?"פשיטא "–מדוע לומר מאמר זה כשהוא פשוט 

  המקשה תמיד ישאל קושיות הכרחיות : כללי# של המקשה והמתר, •

כל תירו, שירצה ותירו, העונה בדוחק נצפה במהל* הדיו� לעומת המתר, ב

  .לתשובה נוספת 

  

,  בעיקר בהבנתו הבהירה של הפשטהתמקדה   בה אחז אבי שיטהה

  .האחוזה בטקסט
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 באורח חייו  באורח חייו  באורח חייו  באורח חייו  אור החיים הקדוש אור החיים הקדוש אור החיים הקדוש אור החיים הקדושתורת תורת תורת תורת 

     ....ר אבי עליו השלום ר אבי עליו השלום ר אבי עליו השלום ר אבי עליו השלום """"של מושל מושל מושל מו
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  אור החיי" הקדוש 

 בליל שבת קודש ויו# קבורתו חלה במוצאי ר אבי הייתה"יו# פטירתו של מו

אי� ספק ,  יו# הילולתו של אור החיי# הקדוש –ו תמוז "שבת קודש  ט

מיו# בו לקה מור אבי באירוע , שמפגש תאריכי# אלו הינה השגחת הבורא 

המוחי קבעו הרופאי# שימיו ספורי# והמרחק בי� ימי# אלו ליו# ההילולא 

שרו המיוחד ע# לימוד תורתו של אור החיי#  אנו ידענו על ק.כשבוע וחצי 

 ובכל יו# , אבי את ימיו" מש*"כ* בידענו שיו# פטירתו יהיה בסמו* וולכ�  

 א* אבי המשי* עוד קצת בכדי להגיע , אומרי# זה ממש קרוב#היו הרופאי

 ואכ� בליל שבת קודש בלק השיב את .ליו# ההילולא של אור החיי# הקדוש

יו# פטירתו בשבת , בכ* ידענו שנתמלאו רצונותיו נשמתו לבורא עולמי# ו

  .ויו# קבורתו היו# הילולת אור החיי# הקדוש 

  

 הוא ,ר אבי היא הייתה משאת הנפש"משמעות אור החיי# הקדוש אצל מו

כל שבת עסק בפירושו על התורה וא' אני , למד והחכי# מתורתו בכל עת 

,  פירוש אור החיי# לקרא לו את, נקראתי לדגל בימי# אשר עיניו כהו 

  .מאיד*  כשקראתי הוא כבר ידע את ההמש* כקורא מ� הכתוב 

  .השתדל בכל העת בו עלה ירושלי# לעלות לציו� ולהתפלל ולבקש ממנו 

  

גל של התרגשות ושמחה עוברת על פניו , כשאבי מספר על אור החיי#

 וזכורי# לי הסיפורי# שהיה מספר לנו על אודותיו של אור החיי# והיה

  .מספר# ברגש ובהתלהבות יתירה 

 ונשמתו מצור מחצבתו של אור ,תורת אור החיי# הקדוש הייתה טבועה בו

של אבי ע# אור החיי# הקדוש העמוק לחיבור הנפשי , החיי# הקדוש
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 שיעור ,בקהילה מיד לאחר פטירתושיעור נתוודעתי  לזה מהיו# בו קבעתי 

וכ* בכל , לה כמנהג אבי  כל שבת בבוקר לפני התפי,באור החיי# הקדוש

שבת כשאני מעמיק בלימוד אני מזהה כיצד אבי אימ, מתו* תורת אור 

  .רח חיי# וחי על פי הגותו ותורתו   והפכה לאו, החיי# הקדוש את תורתו

רבי# ה# הדברי# אשר למד מתורתו והפכ# לתורת חיי# וה# דורשי# 

עולמו של אור מאיתנו כמעט ספר של# לתיאור אורח חייו על פי השקפת 

אנו ברשימה זו נתייחס למעט קווי# משותפי# אשר אימ, , החיי# הקדוש 

  .אבי עליו השלו# מדמות המופת אור החיי# הקדוש 

  

) מרוקו(ו בעיר סאלי "תנ' בשנת ה1696נולד בשנת אור החיי# הקדוש 

היות והמשפחה עסקה במש* " [בוש#"למשפחת עטר שפירושו בערבית 

התפרנס . רבו הראשו� היה סבו שעל שמו הוא נקרא  ].#דורות במסחר הבוש

' משה בר' ז נשא לאשה את בת קרובו ר"בשנת תס. משזירת בגדי זהב וכס'

. ה נכלא כתוצאה מריב כספי בנוגע לירושה מחותנו"בשנת תפ. ש# טוב אב� 

מחמת מצוקת הרדיפות עבר לעיר מקנס ". 'חפ, ה"ב נדפס ספרו "בשנת תצ

ח היה רעב כבד במרוקו והרב עבר לבירה דאז "ת תצבשנ. ומש# לפאס

" אור החיי#"ש# הדפיס את ספריו , יר'טטוא� ומש# לאיטליה דר* אלג

  ".פרי תואר"ו

א עלה ע# שלושי# מתלמידיו ובני בית# לאר, ישראל דר* "בחודש אב תק

 עליות לקברי +" זיארות"מש# ער* . וה# התיישבו בעכו, אלכסנדריה

חיי# ב� עטר ותלמידיו עברו מעכו ' ר. גיע ג# לטבריהקדושי# בגליל וה

אחת , ב עברו לירושלי# ש# הקי# שתי ישיבות"ובסו' שנת תק, לפקיעי�

ו בתמוז "חיי# ב� עטר נפטר במוצאי שבת ט' ר. לתורת הנגלה ואחת לנסתר

   .פחות משנה לאחר עלייתו לירושלי#,  שנה בלבד47ג והוא ב� "שנת תק

  

יעידו הדברי# ו  משפיעה על אור החיי# הקדוש י# הסבחי' אישיותו של ר

  : על סבו חיי# הנכד' שכתב עליו ר
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ישבתי ללמוד תורה לפני מורי ורבי הרב המפורס# אדוני זקני מורי אשר "

אשר מימיו שתיתי באר ... ר"שמו המופלג החסיד העניו כמוהר נודע בשערי#

יותי לשאוב מדרכיו ובחיקו שכבתי מיו# ה מי# חיי# ובי� ברכיו גדלתי

דביקותו בו יתבר# אפילו בעת  כלל� של דברי" הצצתי וראיתי... הטובי#

קצת מעשי" כטיפה  טרדתו לא נמנע מהביט אל ספר המקרא וממנו למדתי

  ".מ� הי"

ר אבי עליו השלו# הספר מעול# לא מש מידו ובכל עת "מי שמכיר את מו

אנשי# למרכולתו לקנות  וג# בעת כאשר נכנסו ה, פנויה הספר היה בידו

  והיה ממשי* בעיונו  שמחכי# אנשי# והוא באמצע לימוד לא הטריד אותו

  .עד שהיה יכול לעצור 

  

  חשיבות הפירוש

יותר מסת# " אור החיי#"חיי# בפירושו עושה את הלימוד ב' דר* זו שסלל ר

עצות ,  לידי הלומד שפע רעיונותנותנת היא . פרשת השבוע לימוד לש# הבנת

סר דברי מו , לבו של אד#אל המדברי#  ברי חיזוק בדר* עבודת הש#וד

, טובות יצד לשפר דרכיו ולסגל לעצמו מידוכ   המדריכי# אותוהמדריכי

א'  הלימוד . לנטוע בלבו אמונות אמיתיות ולהעמיק את רגשותיו הדתיי#

ואכ� אפשר . התנהגות המוליכי# אותו לדר* מושלמת יותר מקנה לו דפוסי

 לקבוע עתי# ללימוד השתדלר אבי ו"מדוע פירוש זה חביב אצל מולהבי� 

  ".אור החיי#"

  

  העיסוק בתורה

 ושמרבה אור החיי# הקדוש דומה שהער* הגבוה ביותר בסול# הערכי# של 

' ויאמר א# שמע תשמע לקול ה"על הפסוק  .הוא העיסוק בתורה, להזכירו

  : ר רבי חיי# ב� עט אומר )כו, שמות טו " ('אלקי* וגו

וכפל השמיעה לרמוז , זו תלמוד תורה' כנגד ללמוד אמר א# שמוע לקול ה"

שהג# שעודנו לומד יתאווה ללמוד עוד , עסק התורה בחשק גדול לה# שיהיה

 הוא' הא" מוסי'  ) ב, יט(וכ� בשמות  ".בלימוד וזה יגיד שאינו שבע וק,
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 ".השגתה כי העצלות הוא עשב המפסיד, התגברות והתעצמות בעסק התורה

כי לטע# ... להיות עמלי# בתורה... א# בחוקתי תלכו") ג, כו(וכ� בויקרא 

שיהיה האד# לומד ... גזרה חכמתו שילמוד האד# תורה בחשק תמיד

  ".ושוכח

מתו* , אור החיי# מרחיב בעוד המו� מקומות את הדרישה לעסוק בתורה 

ל רגע קט  אור החיי# לעסוק בתורה וכמעט כ קריאה זו אבי מבי� מדברי

 עד ערוב ימיו ישב ,דיו בתורה היוווכל לימ, ופנוי הוא מנצלו  ללמוד תורה  

,  מסירות עצומה לניצול זמ� פנוי לתורה , ולמד בכולל ג# כשהוא חלש

  .הייתה מדהימה וא' היה גוער בי א# התעסקתי בבטלה ולא למדתי תורה

  

  תורת הנסתר

עקרונות ,  בדבריוחיי# ב� עטר רבי  התורה היה משלב  בפירושו עלמדי פע# 

י שהקבלה הידועי# לאנ  ובלא מעט מביא פירושי# מעול#בתפיסתו הקבלית

 כלת"אומר המדרש  שש#, "ביו# כלות משה ")א, ז(כגו� בספר במדבר : סוד 

ואני אומר כי דברי תורה ? ת כתובה בויו "ורואני כי בס" :והוא שואל, "כתיב

ויש ל* לדעת כי סדר ... יד בתופסי התורה אינ# נמסרי# לכל מרי#... כאלו

מזוקקות חצובות ממחצב  תורתנו הקדושה ותיבותיה ואותיותיה ספורות

מעי� כל  נפלאי# המה למכיר בה# ויותר פליאות נעלמי#, קדוש ונורא

האומרי# כי ... והנה מביני מערכות האותיות המה... ואעיר* גרגיר אחד

כלת : וזה שיעור הדברי#...  בהשאלהוהויו היא מושאלת ש#', כתיב כלת'

קח מהכתוב כלת כדי שתבי� אשר , זו של כלות זה פרושהה תיב, כתיב פירוש

, ויו תו* כלת, בבחינת החת� והוא סוד נעל# תכוו� אליו התיבה ואות ויו היא

  ".והב�

ר אבי היה שולט ברזי הקבלה עוד "מו, אכ�  נעל# הפירוש וידועי# לאנשי ח� 

בעלותו ארצה עסק בצאת , והיה דורש בזוהר ומעמיק בו , ו משבתו במרוק

וכ� ספר הזוהר היה ג# מונח בידיו  .השבת בזוהר ע# רבי מנח# גבאי 

 כשאני .וכשיצא לאור פירוש הסול# על הזוהר היה מבי� הראשוני# שרכשו 
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היה " והב�"למדתי עמו באור החיי# הקדוש וכשנקלענו לפירושי# מסוג 

  " בשביל* זה לא"אומר לי 

   

  סגפנותלימוד תורה ב

ה מצוות "שלא נת� הקב, עקיבא'  מתבסס על מאמר ררבי חיי# ב� עטר 

והוא מפרש מאמר זה , "צרופה' אמרת ה" דכתיב, לישראל אלא לצרפ# בה#

לישראל אינ# אלא לצר' ולנקות ' כי כל המצוות שנת� ה"  :)ב, ויקרא יט(

תעשה להסיר +כל מצוות לאכי , הקדמו� את הסיגי# אשר סבבו החטא

ועל ידי שמירת . הנפש  להאיר לבחינת+וכל מצוות עשה , תחלואי הנפש

מצוות ת ובעשו, ועדיי� תחסר מאורי אורה, מצוות לא תעשה יוסר הפג#

הוא , ולצד כי האד# הוא הגור# הרע... כאומרו נר מצווה, עשה יאיר אורה

  ... כשחטא אד# הראשו�והוא ישא את עוונו אשר הלביש את נפשו אז  חטא

  : דברי# ספר ולכ� כותב ב

והרגזתו הוא , בסיגופי# וכמאמר# לעול# ירגיז אד# יצר טוב על יצר הרע"

להתיש כוח , ג# בתעניות ומלקות ובכי, בדברי# המותרי# לו לסג' עצמו

שצרי* להרחיק ממנו כל אשר תאווה נפשו " וכ� מוסי' ".) גופו(הרע שבעיר 

והוא סוד התענית ... אד# נפשו � בה# איסור כדי לענותאפילו דברי# שאי

  ".המסית שיתענה האד# לאבד כוח הרע הדבוק בו שהוא כוח

וכבר בהקדמתו הוא .  בסגפנותולחיות  סובר שיש ללמוד רבי חיי# ב� עטר 

דברי חול ותענוגי עול#  לכוו� דעתי להרחיק, רוח נכו�"כותב שנקט בכלי 

  תעשה+ וכאשר אד# שומר מצוות לא".  מעיקר#הזה כי ה# דברי# הפוגמי#

  .ועשה הוא מזריח את אור אישיותו הרוחנית

חי בצניעות מעול# לא נדרש לחומריות , ר אבי "על זאת הדר* היה מו

היה מקפיד לאור* שני# לצו# בימי# שני וחמישי כאנשי , הסתפק במעט 

  .חי בספגנות  לאור* ימיו ובצניעות יתירה, מעשה 
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  ארE ישראל לאהבתו 

  שכתב על כפי , ישראל+ לאר,רבי חי# ב� עטר ידועה חיבתו הגדולה של 

להעיר שאי� , לשו� שמחה' והיה" '+" והיה כי תבואו אל האר,"הפסוק 

אר, ישראל "רבי חיי# ב� עטר  עוד מסביר  "  בישיבת האר, לשמוח אלא

  לאר, להיותהאמרת בכניסת* ' והוא אומרו את ה' אי� עליה שופט מבלעדי ה

 היא אר, ישראל +אל מקו# טהור ") ב, ו(ובספר ויקרא   "ל* לאלוקי#

  ".הקדושה ואי� ל* מקו# שיקרא טהור זולת אר,... הטהורה

כ* קבע שהגאולה תבוא ) א,בראשית א(כש# שהביע צערו הגדול על הגלות 

על ידי לימוד תורה שנמשלה למי# ולכ� מהגלות האחרונה יגאלו בזכות משה 

יינו בזכות תורת משה כי בלי ער* התורה  אי� משה חפ, לגאול ע# דה

  .בטלני# מ� התורה 

ר אבי  בהיותו במרוקו כשהוא כותב הוא מציי� בכל מקו# את תפילתו "מו

וערגתו לעלות לאר, ישראל וכפי שאור החיי# זוכה ועולה לאר, ישראל כ* 

והיה משבח , ישראל מעול# לא דיבר דבר רע על אר, , אבי זוכה ועולה לאר, 

 באר –על הליכתו באר, ישראל והליכתו בעיר בה התהל* אברה# אבינו 

  .שבע 

  

  תוכחה ומוסר

כאמור מטרתו ,  שילב בפירושו דברי תוכחה ומוסררבינו אור החיי# הקדוש 

את  .'אלא ג# לקרב את האד# לדר* ה, היתה לא רק לעזור להבנת התורה

 הוא מפרש בדר* הרמז על ) א, דברי# כו(" והיה כי תבואו אל האר,"פרשת 

ותשחק "על דר* , לשו� שמחה" והיה"שאז , שלאחר המוות האר, העליונה

המצוות והמעשי# הטובי# שסיגל האד#  טנא הביכורי# הוא". ליו# אחרו�

   .בהיותו בעול# הזה

מדברת כא� על   )א, ש# כב(" נידחי#... לא תראה את שור אחי*"פרשת 

, ה# המוני בית ישראל" שור אחי*"ו, ה"ינת אחי# לקבהצדיקי# שה# בח

אל , כי תראה אות# נידחי# מ� הדר* הישרה, ה"מרעיתו של הקב צא�
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, להשיב# לאחי*, השתדל להחזיר# בתשובה ,"השב"אלא , תתעל# מה#

  . ה"דהיינו להקב

ר אבי היה מוכיח את האנשי# ומשיב# על דר* הישר כשהיה רואה "מו

י# את דר* התורה היה מעיר ללא חשש ואומר את מעשי# שאינ# תואמ

  .וידועי# מלחמתו של אבי בעניני תורה , אמת התורה ולא חשש לכבודו 

  

 אל האד# שישי# אל לבו כמה מידות טובות שעליו רבי חיי# ב� עטר פונה 

בעבר  : ")א,א(בהסתמכו על הפסוק בדברי# , לחיות לפיה� לאמ, לעצמו כדי

  ".פאר� ובי� תפל ולב� וחצרות ודי זהב ול סו' בי�הירד� במדבר בערבה מ

  מלמד אותנו אור החיי# הקדוש תשע מידות מפסוק זה 

  .המרומז במלה עבר,  שיהיה לוקח מידתו של אברה# העברי+  בעבר : א

  .טובה מרדות: ל "כמאמר# ז,  שתהיה מרדות בלבו תמיד+ הירד� : ב

  .שישי# עצמו כמדבר,  מידת הענווה+ במדבר : ג

   שלא יבטל עצמו ויאמר מי אני כי אוכיח , נוע#,  מלשו� עריבות+ בערבה : ד

  .בנוע#,  יוכיח לאחרי# בעריבות+ צור* להוכיח  אלא א# יש, אחרי#     

  .את סו' חייו,  שיזכור תמיד את יו# המיתה+ מול סו' : ה

  .שיראה עצמו תפל,  בי� פאר והתפארות לבי� עצב+ בי� פאר� ובית תפל : ו

  . שיהיה לו תמיד לב לב� ולא יקו# ולא ייטור+ ולב� : ז

  .ת כיעקב אבינו"קביעות לת',  חצרות ה+ וחצרות : ח

  . שיאמר לזהב די ולא ירדו' בצע יותר מדי+ ודי זהב : ט

  

כשאנו רואי# את המידות אשר מציע אור החיי# לאמ, אפשר לראות 

  .ו השלו# ר אבי עלי"שכמעט כל המידות המוצעות התקיימו במו
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