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משה יעקב משה יעקב משה יעקב משה יעקב ' ' ' ' רררר)  )  )  )  עדעדעדעדרררר ( ( ( (....לללל"""" יעקב מוצפי זצ יעקב מוצפי זצ יעקב מוצפי זצ יעקב מוצפי זצכ�כ�כ�כ�  ח  ח  ח  ח ) ) ) )סוסוסוסורררר( ( ( (     ....לללל"""" ששו� לוי זצ ששו� לוי זצ ששו� לוי זצ ששו� לוי זצכ�כ�כ�כ�  ח  ח  ח  ח))))סגסגסגסגרררר((((

אורי אורי אורי אורי ' ' ' '   ר  ר  ר  ר))))פאפאפאפארררר (  (  (  ( ....לללל""""זצזצזצזצ   הרב אברה� פיש הרב אברה� פיש הרב אברה� פיש הרב אברה� פיש ) ) ) )רעהרעהרעהרעה (  (  (  ( ....הסנדלר הקדושהסנדלר הקדושהסנדלר הקדושהסנדלר הקדוש. . . . לללל""""ריבקוב זצריבקוב זצריבקוב זצריבקוב זצ

    ישראל יצחק משי זהבישראל יצחק משי זהבישראל יצחק משי זהבישראל יצחק משי זהב' ' ' '   הרב ר  הרב ר  הרב ר  הרב ר ) ) ) )בבבברצרצרצרצ (  (  (  ( ....לללל""""אברה� שמש זצאברה� שמש זצאברה� שמש זצאברה� שמש זצ' ' ' '  ר ר ר ר))))צצצצרררר (  (  (  ( ....לללל""""ר זצר זצר זצר זצ''''אבריצאבריצאבריצאבריצ

        ))))רצטרצטרצטרצט((((יחיא שניאור יחיא שניאור יחיא שניאור יחיא שניאור ' ' ' ' רררר         ) ) ) )רצורצורצורצו( ( ( ( ....לללל""""זצזצזצזצ
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  .מבאמבאמבאמבא

אמי אבי (, ל"מנח� מנשה זצ' בבואי לתאר את דמותו של סבי החסיד והענו ח

 עומד אני תוהה ונבו% כיצד אפשר להעלות על הכתב מסכת .)ל"מורתי שרה ז
ליהדות עדות המזרח באר# " כוכב השחר ",חיי� של הגדול בענקי� בדורו

                .שממנו יתד וממנו פינה לכל דבר שבקדושה, ישראל

 )�ראה אודותיו להל(    אאאא""""שמשו� מטיפליק זיעשמשו� מטיפליק זיעשמשו� מטיפליק זיעשמשו� מטיפליק זיע' ' ' ' ררררהגדול הגדול הגדול הגדול הגאו� הגאו� הגאו� הגאו� הוא האד� אשר 
   ".".".".טוב של הספרדי�טוב של הספרדי�טוב של הספרדי�טוב של הספרדי� &&&&ש�ש�ש�ש�    הבעלהבעלהבעלהבעל""""  כנהו בתואר

' ' ' ' ררררוהקדוש והקדוש והקדוש והקדוש ג ג ג ג """"הרההרההרההרהאת  פגשתי,  בסקווער שליד ניו יורקה"ובהיותי בשנת תשל
 שהציגני לפני  )ראה אודותיו להל� (. שכיה� כראש הישיבה ש�לללל""""חיי� ברי� זצחיי� ברי� זצחיי� ברי� זצחיי� ברי� זצ

החפ# חיי� של החפ# חיי� של החפ# חיי� של החפ# חיי� של """"ר מסקווער בתור נכדו של "קהל ועדה בפני האדמו
  ....נח� מנשהנח� מנשהנח� מנשהנח� מנשהממממ' ' ' ' הצדיק חהצדיק חהצדיק חהצדיק ח" " " " הספרדי�הספרדי�הספרדי�הספרדי�

ובחלק� , ל נעשו בהסתר ובצנעה"רבי� ממעשיו המופלאי� של מר סבי זצ
והמעט שבזיכרוני , ופטור בלא כלו� אי אפשר. כ מפי אחרי�"הקט� נודעו אח

, כי זכיתי וגדלתי בביתו ושמשתי אותו יומ� ולילה. ממה שראיתי במו עיני
וג� אחרי . ו"ב שני� ועד נישואי בשנת תשכ"ח בהיותי ב� י"משנת תשי

י שבמשפחה "ואעפ. עד פטירתו, נישואי הייתי במחיצתו כמה שעות בכל יו�
רק מה שנראה לי שלא נתערבבו בו , ל"התהלכו סיפורי� פלאיי� על סבי ז

  .עלתי על הכתב לזכרו� לבני ישראלהאות� , דמיונות או הגזמות

 ולא ,המהדורה הראשונה של הספר נתקבלה בציבור על כל שכבותיו בברכה
כספר נוס� של ספורי צדיקי� אלא כספר מקורי של עדות חיה על רוב הדברי� 

ועודדני להוסי� עוד כמה ספורי� , וחזק� ביראת שמי�, המסופרי� בו
  . או שבחלק מהמעשה הכרתי את הנפשות הפועלות, ששמעתי� מכלי ראשו�

 שנוספי� דברי� שנתחדשו לאחר נוספת של ספרי� במהדורה כדרכ�
ג� בספר זה הוספתי וערכתי את הספר , ה ושנודעו עקב ההדפסהההדפס

  .בשינוי מהקוד� עקב ההוספות והמסתע� מה�

מרא דארעא "ו שהרשה לי להשתמש בספרו "יוס� משה סופר הי' להרתודתי נתונה 
א שהרשה לי להשתמש בספרו על סבי "מרדכי אלמס שליט' ולמזכה הרבי� ר". דישראל
ו שהרשה לי להעתיק כמה "למר אברה� לוי היו".   בדור האחרו�צדיקי� נסתרי�"ובספרו 

שהרשה לי להעתיק את תמונותיה� ו "היולמר יעקב כה� ". דר% צדיקי�"תמונות מהספר 
         ....שששש....יייי                                            ".שיח ישראל"ל מאוס� "יהודה צדקה זצ' ל וח"ששו� לוי זצ' של ח
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ויהי רצון שזכות מצוה גדולה זו תעמוד לו ויזכה לכל ויהי רצון שזכות מצוה גדולה זו תעמוד לו ויזכה לכל ויהי רצון שזכות מצוה גדולה זו תעמוד לו ויזכה לכל ויהי רצון שזכות מצוה גדולה זו תעמוד לו ויזכה לכל 
        ....מילי דמיטבמילי דמיטבמילי דמיטבמילי דמיטב



 א תולדות מנחם

        ....פרק אפרק אפרק אפרק א
        

        .... וימי נעוריו וימי נעוריו וימי נעוריו וימי נעוריויחוסויחוסויחוסויחוסוהולדתו והולדתו והולדתו והולדתו ו
  

שבטורקיה " ברוסא" בכפר קאייק שליד העיר ג"ל נולד בשנת התרנ"סבי ז
למרות ,  שהיה עני בממו� ועשיר ביראת שמי�"מנשה" ממשפחת לאביו יעקב

  . עניו דאג ללמד את בניו ספר ולחנכ� לתורה ויראת שמי�

ידועה כמשפחה ממגורשי ספרד שנפוצה לטורקיה ויו� " מנשה"משפחת 
והקימה מתוכה תלמידי חכמי� גדולי� בתורה , ומש� ג� לצפת ולמצרי�

ה לצפת מוצאי� אנו את בי� מגורשי� אלו שעלו מטורקי. ויראת שמי�
" שער הגלגולי�"מוזכר ב(. ל"שבתי מנשה שהיה מתלמידיו של האריז' המקובל ר

 את השמות יעקב )ל"חיי� ויטאל זצ' י שסידר ר"ט ברשימת תלמידי האר"הקדמה ל
' ומנח� במשפחה זו כאב וב� מצאנו ג� בדור שלפני סבי את הגאו� הגדול ר

 )ב"שאלוניקי תקצ, דיני� וכללי�(" הל יעקבאו"ל מחבר הספרי� "יעקב מנשה זצ
חדושי הלכות (" עי� המי� ")ו"ע שאלוניקי תקצ"חלקי שו' ת ד"שו(" באר מי�"

 )איסטנבול( שהיה ממונה בקושטא )ח"שאלוניקי תרי. ודרשות, ע יורה דעה"בשו
בתחילת שנה זו נתמנה . ז"תקנ&�"כדיי� בהלכות איסור והיתר בי� השני� תק

ובאמצע שנה זו מונה לדיי� כללי , בית די� בהלכות אלובקושטא לאב 
 )ז"תרלשנת נפטר ב( מנח� מנשה' בניו ר. ב"בשאלוניקי ונפטר ש� בפסח תקצ

אברה� מנשה היה ' יעקב ר' ובנו של ר, מאיר מנשה היו מחכמי שאלוניקי' ור
, וכונה בפי חכמי דורו בכנויי� סיני ועוקר הרי�, "איזמיר"מחכמי ורבני 

נוה "ראה בהקדמה לספר (. הרב הכולל, גברא רבא מנורת זהב כולה, ת� כהללענוו

אברה� '  לר"בר% את אברה�"ובספר . א"שאלוניקי תר .יסעדיה הלו'  שחבר ר"צדק

שמעו� מנשה נמנה בי� חכמי ' ר, אברה�'  ג� בנו של ר)ז"י שאלוניקי תרי'פאלאג
� גילו של סבי היה כבר שמעו� מנשה שהיה ב' חיי� בר' וג� נכדו ר, איזמיר

" יפה ללב"בספרו י 'יצחק פאלאג' ר כ% מכנהו(. מצעירותו תלמיד חכ� עצו� ורב

ואחד מבניה הוא הרב " מנשה"ה קיימת משפחת הית ג� בקושטא )'חלק ו
   )ראה אודותיו להל�(. חיי� יצחק מנשה' המובהק ר

די� חסרי  שני� היה סבי כשנפטר עליו אביו והניח אשה וחמשה ילעשרכב� 
, ל"השני היה מר סבי ז, "בכור"הב� הבכור שמואל נקרא בפי הכל בכינוי . כל

 "סולטנה" אמו .ושתי בנות קטנות יותר, טוב&והאח הצעיר נקרא בש� יו�
 ,בתורה ויראת שמי�נשארה באלמנותה והקדישה חייה לגדול וחנו% בניה 



ב תולדות מנחם

מנת ובלבד ועשתה כל אשר ביכלתה כדי לפרנס את בניה בכל עבודה מזד
היא זכתה לאריכות ימי� ונפטרה (.  כשאר בני גיל�בתלמוד תורהשיוכלו ללמוד 

 האוכל היה מצר% נדיר בבית� ופעמי� רבות )בירושלי� בהיותה קרובה לגיל מאה
וסיפר . לא היה לה� מה לאכול פרט לפרוסות לח� שנתנו לה� שכניה� הגוי�

ת� ומכיו� שג� לח� אסור היה  כלו� בביחגשבפסח לא היה לה� כל ה, סבי לי
לאכול נשארו רעבי� ממש והיו מתביישי� לפשוט יד או להודיע את מצב� 
בקהילה הסמוכה ואכלו כל החג רק קליפות של תפוחי אדמה שהשליכו 

  .השכני� בפח הזבל

סיפר לי סבי שהיה כיתו� רגיש מאוד ולכ� שני� רבות ביכה את אביו ולא 
   . מחוסר אב תומ% ואוהבהתנח� על מותו כי סבל מאוד

  ש�)קושטא( נסע לאיסטנבולואחר כ% , "ברוסא"בילדותו למד סבי אצל חכמי 
 ועבד שעות בודדות , ימי� ולילותלמד תורה מרבני המקו�ו התנהג בחסידות

,  כי סבי מיעט לדבר על עצמו,אינני יודע מה בדיוק עבד. למחייתו המצומצמת
 סביר להניח שעבד בזה ג� , בפחחותאבל היות וכשהגיע לאר# היה מומחה

  .בשנות צעירותו
        ....באיסטנבולבאיסטנבולבאיסטנבולבאיסטנבול

  
כבר משחר נעוריו נמש% סבי לתורת הקבלה ומעת שהגיע לעיר הבירה דאז 

ש� היו גדולי תורה נפלאי� שהעניקו חמה בתורת� ויראת� " איסטנבול"
התאבק סבי בעפר , וחכמת הקבלה היתה שגורה ומקובלת בידיה� מרבותיה�

  .רגליה�

 היתה עיר גדולה לאלהי� מלאה חכמי� וסופרי� צדיקי� וחסידי� יסטנבולא
ולכל שכונה היו ממוני� על ידי בית הדי� המרכזי דייני� ומורי . ומקובלי�

אבל כפי , אינני יודע בדיוק היכ� ואצל מי למד סבי. הוראה באיסור והיתר
" שישלי"והיה נמצא הרבה ג� בשכונת , "באלאט"שידוע לי סבי גר בשכונה 

' ' ' ' ררררולכ� יש לי את הרוש� שלמד אצל הגאו�  )כנראה שמשפחת אשתו גרה ש�(
הגהות והארות , מראה מקומות" ס לפירושי�"מחבר ספר מדר( לללל""""רפאל דוד סבא� זצרפאל דוד סבא� זצרפאל דוד סבא� זצרפאל דוד סבא� זצ

חכ� חכ� חכ� חכ� """"י נתמנה לי נתמנה לי נתמנה לי נתמנה ל""""בשנת תשבשנת תשבשנת תשבשנת תש, ז" נולד קושטא תרל&ה" ירושלי� תשס& .%"י לנ"רש' על פי

ז נתמנה לאב בית "שבשנת תרס )א"תשכ נפטר בקושטא כסלו ....על כל טורקיהעל כל טורקיהעל כל טורקיהעל כל טורקיה" " " " באשיבאשיבאשיבאשי
 ש� היה שמונה שני� ומש� היה מרא דאתרא ג�" חסקיוי"די� בשכונת 

והרי שני� אלו  ".שישלי"ו" קאסימפאשה" "ביאוגלו" "גאלאטא"בשכונות 
  . שני� בה� גר סבי באיסטנבולמקבילי� ל
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  ".".".".חכ� באשיחכ� באשיחכ� באשיחכ� באשי""""ש הש הש הש הל  בלבול  בלבול  בלבול  בלבו""""רפאל דוד סבא� זצרפאל דוד סבא� זצרפאל דוד סבא� זצרפאל דוד סבא� זצ' ' ' ' הגאו� רהגאו� רהגאו� רהגאו� ר                           

יצחק אליעזר אריאל יצחק אליעזר אריאל יצחק אליעזר אריאל יצחק אליעזר אריאל ' ' ' ' ררררכמו כ� אי� ספק שסבי למד או שמע תורה מהגאו� 
בשני� בה� התגורר סבי " באלאט" שהיה הרב ומנהיג הקהילה בשכונת לללל""""זצזצזצזצ

נולד בשנת .  על קושטא כולהכראש אב בית די�ז כה� ג� "ומשנת תרס(. בשכונה זו

   )ב"נפטר  תשרי תרצ, ט"תרי

חיי� יצחק חיי� יצחק חיי� יצחק חיי� יצחק ' ' ' ' רררר הרב המובהקהרב המובהקהרב המובהקהרב המובהק י למד ג� אצל ב� משפחתושסב וסביר להניח
' פי" מידות טובות" בספרו ל" זצרפאל ביטרא�' כ� מכנהו הגאו� הגדול ר( ....לללל""""מנשה זצמנשה זצמנשה זצמנשה זצ

היה ממרביצי התורה בקושטא עוד בדור שלפני ש )ט"ירושלי� תשמ, על המכילתא
בני� יצחק שאקי יחד ע� הר' ובדורו של סבי כה� כדיי� בבית דינו של ר, סבי
       .     יעקב ארגואיטי' ור, ל"רפאל סבא� הנ' ר
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 שכבר בצעירותו בטורקיה החל להתנהג בחסידות ולא ולפי מה שהבנתי מסבי
נגד אות� שניסו להקל מעליה� עול ' נגע בזקנו מעול� והיה מקנא קנאת ה

שהיו יוצאי� מידי ערב שבת  "מזהירי שבת"והיה חבר בחברת , תורה ומצוות
 ונאבקי� ע� כל רוח זרה שעמדה ,את בעלי החנויות על סגירת� בזמ�להזהיר 

 ובפרט אצל, מניח אני שלמד תורה אצל מקובלי העיר, להכנס בבתי ישראל
קרית "מחבר ספר ( לללל""""יצחק אקריש זציצחק אקריש זציצחק אקריש זציצחק אקריש זצ' ' ' ' ררררחבריו ותלמידיו של הגאו� הקדוש 

 ומגדולי תלמידיו של, ולתורתו'  שהיה קנאי גדול לה)ו" ירושלי� תרל"ארבע

. לללל""""שלמה אליעזר אלפאנדרי זצוקשלמה אליעזר אלפאנדרי זצוקשלמה אליעזר אלפאנדרי זצוקשלמה אליעזר אלפאנדרי זצוק' ' ' ' ררררהסבא קדישא , הגאו� האדיר קנאי כפנחס
" מלאכת שלמה"י� ספרהמחבר (שלמה קמחי ' יצחק ור' ב החרימו ר"בשנת תרכ

ימי מ ".ד"איזמיר תרל" ימי שלמה. "ה"איזמיר תרכ" יקהל שלמה. "ב"שאלוניקי תרכ

תח בקהילה בית  את הגביר אברה� קאמונדו על שפ)ו" ירושלי� תשמ"שלמה
, יצחק אקריש למאסר בגלל זה' והוכנס ר. ספר שלא על פי המסורת המקובלת

ד עלה לאר# "בשנת תרל(. ושוחרר לאחר לח# הציבור והתערבות השלטו�

יעקב ארגואיטי יעקב ארגואיטי יעקב ארגואיטי יעקב ארגואיטי ' ' ' ' רררר בי� תלמידי� וחברי� אלו נמנו הרבני� )והתיישב בחברו�
" זכר עשות" ו.ש"קושטא ת. ע"חלקי שו' ת על ד"שו" יר% יעקב"מחבר הספרי� (ל "הנ

שהיה כאמור ) ד"נפטר ניס� תש, ב"נולד בשנת תרכ. ג"ירושלי� תשכ, ת"מערכות ושו
ידיד ". חכ�"א אלפאנדרי מכנהו "דיי� ומורה הוראה שהסבא קדישא מהרש

יהודה יהודה יהודה יהודה ' ' ' ' ררררהדיי� המצויי� החכ� השל� ו )'ז' ח סי"ת הסבא קדישא או"שו(. נפשי
   ")קרית ארבע"ת "יצחק אקריש בשו' % מכנהו רכ( ....לילילילי''''עובדיה דידיע נישעובדיה דידיע נישעובדיה דידיע נישעובדיה דידיע ניש

 הרבני� והתלמידי חכמי� רבי� היו, בנוס� לרבני� הגאוני� הנזכרי�
את שידועי� לנו ואת שאינ� , באיסטנבול בסביבות השני� ששהה סבי בה

  .וזה יצא ראשונה, לפרט� אי אפשר אבל אזכיר כמה מה�, ידועי� לנו

פירוש " ודאזימו'טוריזורו דיל ג"חבר ספר  מלללל""""חיי� יצחק שאקי זצחיי� יצחק שאקי זצחיי� יצחק שאקי זצחיי� יצחק שאקי זצ' ' ' ' רררר    הגאו�
&קהיר( ".מילי דאבות"נקרא ג� בש� . מקי� על פרקי אבות בשפה הספרדית

מגדולי רבני קושטא וראש אב בית די� בבית הדי� .) ח" תרס& ז"תרס, ירושלי�
יעקב יעקב יעקב יעקב ' ' ' ' רררר. . . . לללל""""רפאל סבא� הנרפאל סבא� הנרפאל סבא� הנרפאל סבא� הנ' ' ' ' ררררבבית דינו ישבו הרבני� הגאוני� , המרכזי

  ....יהודה די אבילהיהודה די אבילהיהודה די אבילהיהודה די אבילה' ' ' ' ורורורור. . . . יהודה פירירהיהודה פירירהיהודה פירירהיהודה פירירה' ' ' ' רררר. . . . רה� דאנו�רה� דאנו�רה� דאנו�רה� דאנו�אבאבאבאב' ' ' ' רררר. . . . לללל""""ארגואיטי הנארגואיטי הנארגואיטי הנארגואיטי הנ

" רוב דג�"ת "יצחק הלוי בעל שו'  תלמידו של הגאו� רלללל""""זצזצזצזצ דוד אלבוחרדוד אלבוחרדוד אלבוחרדוד אלבוחר' ' ' ' רררר
  ).ל"ח זצ"שד' נשא ונת� ע� הר(. היה דיי� בקושטא בשני� אלו

ששימש כדיי� בהלכות איסור והיתר בקושטא משנת  לללל""""זצזצזצזצ רפאל יעקב הלוירפאל יעקב הלוירפאל יעקב הלוירפאל יעקב הלוי' ' ' ' רררר
  .ד ואיל%"תרנ
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היה ממונה על הוראת איסור והיתר בקושטא משנת  לללל""""זצזצזצזצ י הלויי הלויי הלויי הלוישבתשבתשבתשבת' ' ' ' רררר
  . ח היה אחד מראשי רבני העיר" ובשנת תרע,ד"תרנ

משנת "ת "ל מחבר שו"אליעזר די טולידו זצ' בנו של ר( לללל""""זצזצזצזצסימ� טוב די טולידו סימ� טוב די טולידו סימ� טוב די טולידו סימ� טוב די טולידו ' ' ' ' רררר

  .ה" היה ראש ישיבה בקושטא משנת תרל")אליעזר' ר

 שהיה ממונה על )י"כת(" ת המנהגותתור"מחבר ספר  לללל""""זצזצזצזצרפאל אבועלפיא רפאל אבועלפיא רפאל אבועלפיא רפאל אבועלפיא ' ' ' ' רררר
  .ז"איסור והיתר בקושטא  משנת תרמ

ראה (. ח" מחכמי ורבני קושטא מתלמידיו של השדלללל""""זצזצזצזצ חיי� שמואל נרחיי� שמואל נרחיי� שמואל נרחיי� שמואל נר' ' ' ' רררר

  .)'ו' ת מכתב לחזקיהו סי"שו

 שעד שפרצה מלחמת ל" זצילו�טיהודה ליאו� פ' סיפר לי הצדיק הנסתר ר
מי� וסופרי� ששקידת� העול� הראשונה היתה טורקיה כולה מלאה חכ

בתורה היתה מדהימה ורוב� הגדול מצא את מותו על דפי הגמרא ברעב 
 . בהצדיק� עליה� את הדי�,מההנורא שפר# בעקבות המלח

        
        נשואיונשואיונשואיונשואיו

  
נשא לאשה את סבתי הצדקת מרת אסתר לבית , י בער%"בהיותו בגיל ח
נולדה בעיר , שהיתה יתומה ומבוגרת ממנו בשנתיי�, משפחת חרז

, משפחתה היו ידועי� כנדיבי� גדולי� ובעלי חסד )אידרנה(. יאנופוליאדר
 עלה הי� והצי� את הבתי� בנערותה הגרו הוריה לאיסטנבול וכשפע�

 והפכו מנדיבי ע� לבעלי יכולת ,הסמוכי� טבע אביה מרדכי על מטתו
 וקנאי לנושאי יראת שמי� תלמיד חכ�ונשאה לו ביודעה שהוא , ממוצעת

 נולד לו בנו בכורו ד"בשנת תרעכמדומני ש .י שבתמזהירוחבר בקבוצת 
  . אביועל ש�שקראו יעקב 

         הטורקי הטורקי הטורקי הטורקי    בצבאבצבאבצבאבצבא

  
ובטר� כניסתו ,  נקרא להתייצב לצבא הטורקיתשע עשרה שני�בהיותו בגיל 

לבדיקות הרפואיות שתה כמה כוסות של מי טבק כדי ליצור צורת כתמי� על 
ורק ,  כשנה של דחיה מהצבאדבר זה גר� לו להרויח. ריאתו ולהנצל מיד�

נלקח ,  לפני פרו# מלחמת העול� הראשונהכשנה, בסביבות גיל העשרי�
והיו תקופות שנאל# , בצבא לא התגאל סבי במאכלות אסורות. לצבא הטורקי

  .או לרעוב לגמרי פשוטו כמשמעו, להסתפק בלח� יבש בלבד
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שרו� הדיבור וכ, עמו בצבא היו עוד חיילי� יהודי� שסבי הפ% להיות לרב�
את כל זמנו הפנוי .  וידיעותיו בתורה באו לידי ביטוי בגדול,שהיה לו מילדות

לחזק� ולעודד� להחזיק , זו הלכה' הקדיש עבור חיילי� אלו ללמד� דבר ה
  .מעמד ברוחניות ובגשמיות

התכנסו כל ) ד"אב תרע' ט(סיפר לי סבי כי כשפרצה מלחמת העול� הראשונה 
אני , ואמר לה� סבי, ילי� מלאי פחד מהעומד לקרותתלמידיו החי &חבריו

' שמע ישראל ה"א� תאמרו כל הזמ� , מבטיחכ� שמרגע שתכנסו לקרב
ה &מ� המיצר קראתי י". "ברו% ש� כבוד מלכותו לעול� ועד, אחד' אלקינו ה

ראה עניי  "."הצליחה נא' אנא ה, הושיעה נא' אנא ה", "ענני במרחב יה
 לא יאונה ."ריבה ריבי וגאלני לאמרת% חייני, חתיוחלצני כי תורת% לא שכ

ובעת שהחיילי� הטורקי� , וכ% היה. לכ� כל נזק ותשובו הביתה לשלו�
 כל תלמידיו היהודי� שבו בתו� המלחמה בריאי� ,מסביב מתו כזבובי�

  .ושלמי� לבית�

ששתיית יי� , היה הצבא הטורקי מורכב כולו ממוסלמי� מאמיני�, בתקופתו
 לאסור הכנסת יי� למחנה תהואחת ההוראות המפורשות הי, יה�אסורה על

לקדש על ' אבל סבי שהחליט כי מצות ה. בצירו� התראה לעונשי גו� קשי�
היה בכל יו� ששי מתחמק מהמחנה , היי� בשבת עדיפי� מכל חוקי הצבא

והיה מזכה את כל החיילי� , לכפרי� היהודי� שמסביב ומביא עמו יי�
   .דושהיהודי� במצות קי

  שבערב שבת אחת בשובו חזרה למחנה תפסו אחד הקציני�, סיפר לי סבי
לזעמו לא היה גבול והחליט ללמד את סבי , וער% חפוש בבגדיו ומצא את היי�

ולעיני כול� , הוא נת� הוראה שמיד יתקבצו כל החיילי� לככר המחנה, לקח
ב שרוע על וג� לאחר שסבי שכ, חבט בסבי באכזריות נוראה בכל חלקי גופו

לאחר . הרצפה כולו זב ד� לא נח המפקד עד שדר% עליו בנעליו המסומרות
מכ� לקחוהו החיילי� היהודי� למטתו וטפלו בפצעיו והשקוהו מי� עד שהחל 

 .וואז בקש סבי את החיילי� לברר את שמות המפקד וש� אמ, להתאושש
 מת ועוד באותו לילה, בליל שבת קיבל את השמות והתפלל מה שהתפלל

כל אנשי המחנה קשרו זאת למעשיו ע� . המפקד במיתה משונה ומתו% יסורי�
  .גדול בכל המחנה' סבי ונעשה קידוש ה

לא ביטל סבי את קביעות , ג� בהיותו בצבא הטורקי שהעסיקו בפר% כל היו�
ולמרות החוק שהיה במחנה שמשעה עשר בלילה חייבי� הכל , לימודיו

היה מדליק נר קט� ,  צפוי היה לעונשי� כבדי�בכיבוי אורות והעובר על החוק
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שכניו לחדר . ליד מטתו ולאורו ישב ולמד עד השעות המאוחרות ככל יכלתו
  .היו נופלי� מעייפות ונרדמי� עוד לפני השעה עשר ולא השגיחו במעשיו

 דומצא את סבי יושב ולומ, לילה אחד נכנס אחד הקציני� משו� מה לחדר
ומיד נשתתקה ידו והחל , � הרי� את ידו להכותוומתו% חמת זע, לאור הנר

צעקותיו העירו את כל הסביבה וקציני� נוספי� ובראש� . לצווח מכאבי�
מפקד המחנה שבאו לראות את פשר העני� מצאו את סבי ממשי% לקרא לאור 

משהסביר . הנר כשהמפקד עומד ביד משותקת מושטת מולו וצווח מכאבי�
בי על שהעיז להדליק אור בשעה האסורה לה� הקצי� שכשבא להכות את ס

 סבי ענה . שאלו הקציני� את סבי מה מתרחש כא�,נשתתקה ידו והחלו כאביו
 אנו היהודי� קבלנו מבורא העול� תורה ומצווי� אנו לעסוק בה יומ� ,לה�

חייב אני להשלי� את למודי , והיות וביו� אני משועבד לעבודתכ�, ולילה
וא� קצי� זה ,  נראה מבחו# ולא מפריע לא� אחדואור נר קט� זה לא, בלילה

נות� התורה מנעו מלעשות זאת ולא , רצה להפריעני מלימודי בתורה הקדושה
 אמר ,מפקד המחנה שהתרש� מאוד ממראה עיניו ומשמע אזניו .עלי תלונתכ�

לסבי מהיו� הרשות ביד% ללמוד כל לילה לאור נר כחפצ% אבל תשיב לקצי� 
 עשה רבונו של עול�"י� סבי את עיניו השמימה ואמר הר. זה את בריאותו

מיד השתחררה . "ורפא קצי� זה, למע� כבוד שמ% הגדול שיתקדש בעיני הגוי�
  .ידו של הקצי� ופסקו כאביו

ובהיות� , למקו� דר% הי�מקו� פע� הועברו קבוצת חיילי� וסבי ביניה� מ
ר סירות הצלה מחוס. בלב י� פרצה סערה ששברה את האניה וגרמה לטביעתה

שמע "ובטר� אבד את הכרתו הספיק לומר , טבעו חיילי� רבי� וביניה� סבי
 אבל , מקבל אני את גזרת% באהבהרבונו של עול�" והוסי� ,"'ראל וכושי

לאחר רגעי� מועטי� הגיח כריש . "עשה למע� אמי שתצטער מאוד א� אמות
כוו� המקו� באור% כמה מטרי� מתחת סבי והרי� אותו על גבו והעיפו ל

כוחות ההצלה מיהרו לאחוז . שעגנה אוניית ההצלה שבאה לפנות את החיילי�
 התייאשו ממנו ושלחוהו לחדר המתי� ש� ,שלא הצליחוכ ו,בו ולהנשימו

לאחר כמה שעות נכנס אחד הרופאי� . רוכזו כל גופות הנטבעי� שנמשו מהי�
 שתלו אותו מיד קרא לאנשי� נוספי�, לחדר המתי� ושמע את סבי מחרחר

ונשימתו , וחבטו בגבו עד שהקיא את המי� שבלע, מרגליו כשראשו למטה
  .וכשבריאותו שבה לאיתנה החזירוהו להמש% שירותו הצבאי. הסתדרה

 בשט� ,בעצומה של מלחמת העול� הראשונה נשלחה פלוגתו של סבי לחזית
הקרב מפקד הפלוגה נפצע וסבי חר� את נפשו תחת אש כבדה וחלצו משדה 
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 לא בכדי עשה זאת סבי אלא את .הקרב ולקחו אישית לבית החולי� הצבאי
  .% כשיבקש זאת ממנוכטובת עצמו בקש כי ידע שהמפקד יכיר לו טובה על 

המנהג בצבא הטורקי היה שהמפקדי� העסיקו חיילי� בבית� לכל עבודת� 
 הסכי� ,ומשבקש סבי מהמפקד להשיבו מהחזית, הפרטית והמשפחתית

ביו� ששי עשה סבי את .  לו לעבוד בביתו תמורת העבודה בצבאהמפקד ונת�
העבודות הנצרכות להעשות בשבת כ% שיו� השבת היה עבורו יו� מנוחת 

באחת השבתות בקש ממנו המפקד לעשות איזו עבודה  הכרוכה . אהבה ונדבה
בחילול שבת וסבי סרב והסביר למפקד שמלאכה זו אסורה עליו היו� 

המפקד כעס עליו ומתו% רוגז , יו� השבת לע� היהודילעשותה עקב קדושת 
באות� רגעי� , הכניסו ללול התרנגולי� שבחצרו וסגר את הדלת מבחו#

 לאחר איזה רגעי� נגש המפקד ,החלה אשת המפקד לסבול כאבי� נוראי�
ללול ושחרר את סבי תו% כדי בקשת סליחה על מעשיו באומרו יודע אני כי 

ומאז נת� המפקד , אנא התפלל לרפואתה, תה אשתיבגלל שהכנסתי% ללול נחל
רשות לסבי ללכת בכל ערב שבת לקהילה היהודית הסמוכה ולשוב רק 

  .במוצאי שבת

וסבי בקש , הגיע ערב יו� הכפורי�, סיפר לי סבי שבהיותו בבית אותו מפקד
המפקד , מהמפקד רשות ג� ביו� הכפורי� ללכת לקהילה הסמוכה כמידי שבת

לא , ואמר לו מספיק שבכל שבתות השנה פטור אתה מעבודתי, התנגד נמרצות
 דמשסיי� סבי לאכול את הסעודה המפסקת הרבה מבעו. יתכ� שתקבל עוד יו�

יו� יצא חו# לבית וישב ליד העצי� שבחורשה הסמוכה והחל לומר תפילת 
באותה שעה המפקד החל . בניגו� הטורקי המסורתי" ל% אלי תשוקתי"

מר לאשתו זה בגלל היהודי תשלחי אותו לקהילה בתנאי להתפתל מכאבי� וא
ואכ� סבי מיד יצא לכוו� הכפר הסמו% והספיק להגיע לקהילה , שארפא

  .היהודית לפני השקיעה ולעשות במחיצת� את היו� הקדוש

        כיוס� בשעתוכיוס� בשעתוכיוס� בשעתוכיוס� בשעתו
  

בת גדולה היתה לאותו מפקד שהתאהבה בסבי ומדי יו� ביומו נסתה להכשילו 
ל עצ� את עיניו ואזניו "סבי ז, רוה ובדברי חשק ופיתויבגרותה אותו לדבר ע

ויהי כדברה אליו יו� יו� ולא שמע אליה נפלה היא ברוחה , ונלח� ביצרו
בהגיעה למצב זה ספרה . ב עד שנפלה למשכ,שנדכדכה מידי יו� יותר ויותר

ולא אחר אביה לעשות , לאביה שהיא מאוהבת בסבי ורוצה להנשא לו ויהי מה
ברח מבית המפקד , סבי שהבי� שאי� מנוס. בקש מסבי לישאנהאת חפצה ו
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 ,המפקד שלח חיילי� לחפשו. ושב לביתו באיסטנבול והסתתר אצל השכני�
 היתר הגיעו ג� לביתו באיסטנבול ולמזלו של סבי היה אז בביתו לביקור �בי

בראותו את החיילי� מתקרבי� לא היה סיפק בידו לברוח , אשתו ובנו הקט�
 שהבי� שירימו ה� את שא� על פיוסיפר לי סבי , התחבא תחת המטהומיהר ל
 מחוסר מקו� אחר התחבא ש� ואמר בלחש בלי הפסק את הפסוק ,המטה

ואת האנשי� אשר פתח הבית הכו בסנוורי� מקטו� ועד גדול וילאו למצא "
 ונדר נדר גדול לאלקי ישראל שא� ינצל יעלה מיד לאר# )ט"בראשית י(" הפתח
  .שהחיילי� הגיעו למטה והרימוה לא ראו דבר ושבו כלעומת שבאוכ. הקודש

אינני יודע א� אמו הצטרפה אליו או (קיי� את נדרו ולקח את אשתו ובנו סבי מיד 

.  ושכר עגלה שתובילהו לגבול לבנו�) ע� בנה הבכור ובתה רבקהאחר כ%שבאה 
נפגשו בדר% הוצרכו לעבור במקו� צר המתאי� לנסיעת עגלה אחת בלבד וכש

שתי עגלות אחת מול השניה היו צריכי� אנשי אחת העגלות לרדת מהעגלה 
על  . ולהמתי� עד שתעבור העגלה שממול,ולהזיז את העגלה הצידה בזהירות

 חוק היתה חייבת כל עגלה אזרחית לפנות את מקומה ולתת לעגלה צבאית פי
רח באה והנה בעבר� במקו� זה ראה סבי את עגלת המפקד שמביתו ב. לעבור
 וסיפר לי סבי .לעזרה מיידית'  בצר לו קרא לה. והמפקד נמצא בתוכה,מולו

 אל , לנגד עיניו ושמעו אומר לועליו השלו�שלפתע ראה הוא את משה רבינו 
וכ% . ונעל�, לי% רעהאתפחד המש% בדרכ% והמפקד יעמוד בצד ולא תאונה 

צד וסבי אמר לעגלו� להמשי% ועגלת המפקד מעצמה פנתה ל, עשה סבי
  .המשי% בדרכו עד הגיעו לגבול הלבנו� ומש� המשי% לירושלי�

  
        ....פרק בפרק בפרק בפרק ב
        

        בירושלי�בירושלי�בירושלי�בירושלי�
  

והיות וכל . ח בא סבי בשערי ירושלי� וחי בה יובל שני� תמימות"בשנת תרע
פינת רחובות ( "בית ישראל" ונתבשכ" הדיר"מצא , כספו יצא על הוצאות הדר%

וירדו מהחצר ,  שנשאבו מימיו שהיתה למעשה בור מי�)לייב דיי� ורפאפורט
 לגמרי והאויר נכנס לתוכו דר% הפתח %המקו� היה חשו. לתוכו בכמה מדרגות

בחצר ליד פתח הכניסה היה מקו� בגודל מטר על מטר ששימש . בלבד
ברזי מי� לא היו בכל השכונה וכל חצר שאבה מי� מהבור ". כמטבח"

שואב המי� או שאבו בעצמ� אות� שלא היה לה� בור קנו מי� בפחי� מ( .שבתוכה

שלא " המטבח" ו. בחצר זו היה בור מי� בנוס� לזה שהורק.)ממעיינות בסביבה
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. ומקו� לפח נפט, וכמה סירי�" פתיליה"ו" פרימוס"היה אפילו מטוייח הכיל 
וכשרצו להדליקו ,  של היו� שהיו ממלאי� אותו בנפט"אמגזית"פרימוס הוא כלי מעי� (

,  שהיה נמכר בחנות בבקבוקי� מיוחדי� לצור% זה והדליקושפכו בראשו קצת ספירט

זה היה . כ לחצו על משאבת הנפט שהזרימה נפט שימשי% לדלוק בקול רעש גדול"ואח

פרטיי� לא היו בבתי� שבשכונה " שרותי� ").הכלי היחיד המהיר לבישול והרתחה
ות� אחד מש" בית כסא"והיו כל הדיירי� משתמשי� ב, זו ובשכונות הסמוכות

  .שהיה בחצר

שכונת מצא את עבודת השמשות בשטיבלא% של ו, לפרנסתופש עבודה יסבי ח
שטיבלא% זה כלל חצר גדולה ובתוכה .  שהיה סמו% לביתו"בית ישראל"

. מבנה ב� כמה חדרי� שפתח� לחצר וכל חדר שמש כמקו� תפילה בפני עצמו
א " זיעקפלישמשו� מטי' הגאו� הקדוש רמאוחר יותר באחד מבתי החצר גר 

 גדול ומרווח שכלל בית הכנסתמעל כל המבנה היה . שכונהרב הל נתמנהש
 ובשעת ).כבית די�וכמדומני ששמש ג� (. חדר צדדי ששימש כמקו� ועד לגבאי�

 היתה עזרת בית הכנסתשל  מצדו השני. יני� לתפילהיהדחק היו נערכי� בו מנ
וכניסה ,  מבחו#נשי� גדולה שהכניסה אליה היתה ממדרגות בפני עצמ�

נקיו� כל המבנה והחצר שלפניו היתה עבודה . בית הכנסתנוספת ממנה לתו% 
מה ג� שלא היה בור מי� בחצר וסבי הוצר% ללכת כל בוקר , קשה ומפרכת

כחצי שעה הליכה ( שלמרגלות הר הבית "סילווא�"רגלי עד למעיי� שבשכונת 

 כדי לשאוב מי� )בד המשאוקרוב לשעה חזרה עקב עליות ההרי� וכו, לפחות לש�
אמנ� סבתי שהעדיפה שסבי ישב בזמ� זה . לצור% הקהל הרב ולנקיו� המקו�

ויעסוק בתורה לקחה על עצמה עבודה זו ומידי יו� ביומו הלכה ושאבה 
  .ונשאה על שכמה כמה פחי מי�

מצרכי� בסיסיי�  ול" דירה"השכר היה מועט והספיק בקושי לשכירות ה
רק בחודש תשרי היה לה� עופות לערב כפור ולחג . לב שמ� וח, סוכר,לח�כ

  .שקבלו מאנשי השכונה" כפרות"הסוכות מה

עבר סבי לגור בדירה הסמוכה שכללה שני ,  גדלהומשפחתכשבהמש% הזמ� 
חדרי� מרווחי� ומטבח קט� בחצר ליד הכניסה לבית בגודל של כמטר וחצי 

  .על מטר שהיה מתחת למדרגות המובילות לקומה השניה

הקודמת " דירה"גר ב  היה,כשאני כילד הייתי מבקר את סבי וסבתי בבית זה
עודני (צדיק זה היה עוסק ביו� בסבלות , ל" זצזא� ר' יהושע אגאגלאהצדיק מו

זוכר אי% היה גורר בזקנותו את עגלת הע# בעלת גלגלי הברזל להמציא טר� לאשתו השניה 

 ובלילה היה ק� .)דה לו ממנהשנשא בזקנתו לאחר שהתאלמ� ולבתו הקטנה שנול
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חברת  "בבית הכנסתשהתפלל " ותיקי�" עד לתפילת הדבחצות ויושב ולומ
כל שנה היה מסיי� את הזוהר כולו לקראת תענית בכורות ". אהבת חיי�
ל עליו שהיה "וסיפר לי אבי ז, וכמה שני� השתתפתי בסיו� זה, שבערב פסח

  .'בקי בשמות הקודש וכו
        .... וביתו וביתו וביתו וביתו    אישאישאישאיש

  
 . ואת קדושתו, את תורתו, ידעה להכיר את סבי ולהוקיר את מעשיוסבתי

 שתורה ואר# ישראל )ברכות' גמ( שמעו� בר יוחאי' רומששנ� באוזניה את דברי 
   .קבלה את כל הייסורי� באהבה גמורה, ועול� הבא נקני� בייסורי�

 מעול� לא רבו ,ציי� שבשמונה השני� בה� גרתי במחיצת� יומ� ולילהאני מ
וכל דבריה� היו באהבה וחיבה , לא הגביהו את קול� זה על זו או להיפ%ו

  . וכפי שהבנתי כ% נהגו כל ימי חייה� כולל בשעות הקשות ביותר. והשקט

ומלומדת שידעה הרבה דברי , סבתי היתה אשה חכמה במעשיה ובמדותיה
 הרבהזוכר אני אי% מגיל צעיר הייתי ". מע� לועז"כולל הספר הקדוש , תורה
שבת יושב ומקריא לה את פרשת השבוע מתו% ספר זה שהיה כתוב בשפה ימי 

  .י" כתב רש)לאדינו(הספרדית 

לזכר הניסי� שנעשו ( נקרא ניסי� )ט"כמדומני שנולד בשנת תרע(בנו השני של סבי 

 לתורה ויראת שמי� שגדל )ל"ובדר% ללבנו� כנ, תחת המטה בביתוו, לסבי בצבא
 רדפו אחריו ערבי� בסכי� , שני� בער%שמונה עשרהבהיותו כב� , כרצו� סבי

אינני יודע א� הערבי� . שלופה והוא נס מה� עד שהתעל� ואבד את ההכרה
כמה  לאחר בכל אופ�,  או שמחמת הניסה כבדו נפגע,הצליחו לפגוע בו בכבד

  .ש"וחל, ימי� הוא נפטר לחיי העול� הבא

ע� אחת בשבתו בביתו פ. חדשי� שלמי� סבי בכה עליו מאוד ומא� להתנח�
אל   אבא, והנה בנו הופיע בפניו בהקי# ואמר לו,� איי%יניסק יחידי בכה וצע

סיימתי את תקוני בעול� הזה ואי� , תצטער עלי אני יושב במקו� טוב בג� עד�
ואמר לו , נרגע, משנוכח סבי שאכ� בנו הוא העומד בפניו. לי מה לחפש פה

לבא אלי בכל פע� שאקרא ל% וכ�  של מעלה רשות מבית די�תבקש בשמי 
וחזר והודיעו ',  וכדועול� הבארשות לענות לי על שאלות שאשאל% בעניני 

יני ימאז היה סבי קורא לו מידי פע� ומשוחח עמו בענ .שקיבל את רשות�
 לבנו מרדכי כמה מדברי� אלו סבי ובאחד הפעמי� שמעתי שמספר ,מעלה

הבנתי שאי� זו פע� ראשונה שסבי ולפי תוכ� השיחה , שאמר לו אחיו ניסי�
  .על פגישותיו ע� ניסי� אחיוזה מספר לבנו 
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יה נולדו ה� קארבעה בני� זכרי� היו לסבי שמחו# לבנו הבכור שנולד בטור
 וכמה שני� הפציר סבי בתפילה ,ואז עמדה סבתי מלדת, בירושלי� זה אחר זה

 נולדה אמי #"רהתובשנת ,  כהלכתהפריה ורביהלזכות לבת כדי לקיי� מצוות 
 שנשמתה ,והתהלכה שמועה במשפחה שסבי אמר כשנולדה, ל"מורתי שרה ז

גבוהה מאוד ושקבל אותה משמי� בהשאלה תו% התחייבות להחזיר אותה 
ובעת היותה , ג� אמי ידעה משמועה זו. בעול� הזהמבלי לעכבה , כשיתבקש

 על קברו בגיל ארבעי� חלתה מאוד והפצרנו בתפילה בכל מיני מקומות וג�
,  כשתתבקש לשובבעול� הזהה נ זכרנו את דבריו שאמר שלא יעכב.של סבא

ל שאמר לי "פניתי לצדיק הנסתר מורי חיי� סינוואני זצ ,והיטב חרה לנו על כ%
מרדכי ' ל פנה למקובל הקדוש ח"ואבי ז, שאי� מה להתפלל כי תקונה נגמר

ודודי . תקונה נגמרל שלאחר תקו� שעשה אמר שאי� מה לעשות כי "שרעבי זצ
, ל שאמר לו אני מתפלל כי נתבקשתי"יהודה פתילו� זצ' פנה לצדיק הנסתר ח

ישראל יצחק משי זהב ' ג� פנה דודי להרב הצדיק ר. אבל לא עוזר ולא יעזור
 .)אודות צדיקי� אלו ראה להל�(. ל שהשיב לו סתו� למעלה אי� מה לעשות"זצ

  .ה למנוחותואמנ� נצחו העליוני� את המצוקי� ונסע
        

        ....נחבא אל הכלי�נחבא אל הכלי�נחבא אל הכלי�נחבא אל הכלי�

  
 שאת יראת השמי� שלו לא יכל א� על פי" שטיבלא%"בהיות סבי שמש ב

מתפקידו היה החל משעות הבוקר . הסתיר את מהותו ואת מעשיו, להסתיר
 שבקומה העליונה לאחר שלמדו בה בית הכנסתהמוקדמות לקו� לנקות את 
בית נור שעמד בירכתי ובחור� ג� להסיק את הת, עד שעות מאוחרות בלילה

בעזרת הנשי� .) י גזרי עצי�"היה זה תנור מלבני גבוה מצופה חרס שהוסק ע( .הכנסת
 את למקומ� הקבוע היה אוצר הספרי� מלא וגדוש ולש� היה עליו להשיב

כדי להכי� את המקו� לתפילת שחרית בתחילת הלילה הספרי� שנלמדו 
וכ% ניצל , � הנדרש לעבודתוסבי הקדי� לקו� הרבה יותר מהזמ". ותיקי�"כ

ומשהגיע ראשו� , בספריה זו מבלי שא� אחד יבחי� בוד את הזמ� ולמ
  . סגר מיד את הספר והחל לקב# את הספרי� להשיב� למקומ�,המתפללי�

פתח את הדלת וראה ,  לפנות בוקר כהרגלולבית הכנסתפע� אחת כשבא סבי 
והיות וסבי היה ,  בסביחרק שיניו וניסה לפגוע" שד"ה, נמצא בפני�" שד"ש

 קמטיפלי'  ברח סבי לבית הר,והיה זה לילה בזמ� שאסור להתגרות בה�, יחיד
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 לבית הכנסתק� הרב ונכנס עמו מיד  . וסיפר לו את הנעשה,שהיה יושב ולומד
 גרשו את , יחדבני אד� ובהיות� שני ,עודנו עומד ש�" שד"וראה את ה

 צנוע ונמנע תלמיד חכ� הנוסבי שמשו� הבי� ש' ר .מהמקו�" שד"ה
, "שד"מזה פחד סבי יותר מאשר מה. מלהשתמש בו והחל לכבדו לעי� כל

 ופנה אל מלאכת ,ופנה לחפש לו עבודה אחרת בה לא יכבדוהו בני אד� כלל
  .הפחחות אותה ידע על בוריה

 היו כמה � מצד ימי"מאה שערי�"שכונת זוננפלד במעלה הרחוב לכוו� ' ברח
 סבי והחל המשהתפנתה אחת מה� שכר אות,  כחנויותצריפוני ע# ששמשו

  .ולמכר�'  כוסות וסירי פח וכדוייצרל

בטר� הומצא הפלסטיק היו מוצרי הפח מצר% מבוקש מאוד ממנו עשו כמעט 
זוכר . מחביות ודודי� ועד כוסות ונטלות ידי�, כל מה שעושי� היו� מפלסטיק

" קוקוזי�"של המצר% אני כיצד היה סבי מנצל את קופסאות הפח הריקות 
 ממרח צמחי  זההיה. שהיה בילדותי מבוקש כתחלי� לשמ� שלא היה להשיג

בקופסאות פח כחולות ויפות בגודל של מחו# לאר#  שהובאשל שמ� הקוקוס 
וסבי היה מלחי� לה� ידיות והופכ� לנטלות מבוקשות , נטלת ידי� רגילה

  .ה לו ביקוששמחיר� היה זול ממחיר נטלת ידי� מפח חדש ולכ� הי

 וסבי מצא דר% לקחת ,כוסות זכוכית פשוטות ביותר היו דבר יקר ער%
 ולאחר ,י חוט מתכת משופש�"בקבוקי� ישני� ולנסר אות� בדייקנות ע

עוד מוצר מבוקש מפח . ליטוש שפתותיה� הפכו לכוסות זולות ומבוקשות
חי� מרובעי� אז המי� היו נישאי� בפ( היה עשוי מפחי מי� שנתיישנו ,שהיה נפו#

 שהיו חותכי� את תחתית� )מ בער%" ס40מ בער% וברבוע של כ " ס50בגובה של כ 
מ ומצד אחד של הפח היו פותחי� כמעט " ס15באמצע בעיגול בקוטר של כ 
מ בער% והיו מניחי� אותו הפו% ומכניסי� " ס5את כולו למעט מסגרת של כ 

בתות זה שמש כפלטה  ובש,לתוכו מנורת נפט בעלת זכוכית ע� צואר ארו%
כ% שמקצוע הפחחות , לחמו� האוכל שנתבשל קוד� על פתיליה או פרימוס
  .היתה בו פרנסה יפה ונמנתה בי� המקצועות המכובדי�

ויו� אחד , סיפר לי סבי שבסמו% לחנותו היתה חנות נוספת למכירת מוצרי פח
היו בעמדו בחנותו ראה בבירור שקונה שהחל להתעניי� במוצרי� של סבי ש

אי% שנגש אליו בעל החנות הסמוכה ופתה אותו לבא אליו , בפתח החנות
סבי החליט שלא לכעוס ולא להגיב כלל . והקונה נפנה אליו, ולקנות ממנו

  .ורק למחרת בנוע� מילי� יעמיד את המוכר על טעותו והתנהגותו, ביו� זה
תע והופ, למחרת פנה אל שכנו והחל לדבר עמו על אודות המקרה מאתמול
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. לשמוע ממנו שאתמול כלל לא פתח את חנותו כי היה טרוד בעסוקי� שוני�
ובטוח אני שהיה זה אחיזת עיני� מצד הסטרא אחרא , סבי אמר לי האמנתי לו

  .עמדתי בנסיו�' וברו% ה, לנסותני א� אכעס
  

        ....פרק גפרק גפרק גפרק ג
        

        .... באות� ימי� באות� ימי� באות� ימי� באות� ימי�מצב היהדות בכלל והספרדית בפרט בירושלי� ובאר#מצב היהדות בכלל והספרדית בפרט בירושלי� ובאר#מצב היהדות בכלל והספרדית בפרט בירושלי� ובאר#מצב היהדות בכלל והספרדית בפרט בירושלי� ובאר#
        
דבר , "אלנבי" נכבשה ירושלי� על ידי הגנראל האנגלי ח"ו כסלו תרע"בכ

רצתה ההשגחה ושלחה בו בזמ� . שגר� להרמת ראש הציונות ולהרס היהדות
וכמו , ולעמו לחזק את היהדות' ל שיעמוד כנגד ויהיה גנראל לה"את סבי ז

  )קהלת(". כי ג� את זה לעומת זה עשה האלהי�"שאמר הכתוב 

לי� היה למעשה ג� כבושה תחת יד הציוני� כבוש אר# ישראל בידי האנג
גדודי� "שהיו בעלי ברית� והשתתפו בסו� המלחמה לצד בנות הברית על ידי 

ולכ� השיגו כחודש לפני הכבוש , שהקימו מבני הישוב היהודי באר#" עבריי�
 את הצהרת בלפור הידועה על הסכמת האנגלי� להקי� בית )ח"ז חשו� תרע"בי(

והציוני� ששו וצהלו ביודע� שלה� תנת� ,  ישראללאומי ליהודי� באר#
גדולי ישראל שהבינו את משמעות הצהרה זו כינו את בלפור . בעלות הבית

  ".פעור&בעל", בנוטריקו� של שמו

מיד ע� הכבוש האנגלי החלו הציוני� לאסו� כס� מיהודי אירופה שרוב� 
המטרה כש, המכריע היו שלומי אמוני ישראל המקפידי� על קלה כחמורה

למע� הצלת מוסדות אר# ישראל שנתמוטטו על ידי "הרשמית היתה 
כשלשה חדשי� לאחר הכבוש האנגלי . והצליחו לאסו� כס� רב". המלחמה

והחלו בנסיונ� , "ועד הצירי�"י כשלוחי "הגיעו לאר# ויצמ� וחביריו שר
ויצמ� פנה לכל מוסדות הקודש באר# והודיע� שיש בידו . להשתלט על החנו%

� שנאס� עבור� וה� יכולי� לקבלו בתנאי אחד שמכא� ואיל% המוסדות כס
חלק מעסקני הספרדי� שנזקקו ". ועד הצירי�"יעמדו תחת אפוטרופסות� של 

שיתפו פעולה ע� , לכס� זה כאויר לנשימה לתשלומי משכורות המחנכי�
תלמוד תורה "נפל ג� , ולאחר פרפורי גסיסה ארוכי�, "הקר� הציוני"

ג� מוסדות .  שהכיל כארבע מאות תלמידי� קרב� לחינו% הציוני"הספרדי�
וחלק , האשכנזי� שעקב המלחמה הגיעו עד חרפת רעב התלבטו מה לעשות

אבל רוב� עמד בנסיו� ולא , מה� לא יכלו לעמוד בפיתוי ונכנעו לרשעי� אלו
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כארבעה חדשי� עיכב ויצמ� את הכספי� שנועדו למוסדות . הסכי� לדרישת�
עד שלאחר שנודע הדבר בחו# לאר# נאל# למוסר� , ידי בני הגולהאלה על 

  .למוסדות הקודש ללא שו� כניעה מציד�

נסיו� זה שלה� להשתלט על החנו% הקדוש שעוד נותר לפליטה היה כבר 
לאחר שניסו והצליחו להרוס את החינו% באר# ובירושלי� בעקביות החל 

  .כששי� שנה לפני כ�

י שהיה " לודוויג פרנקל שרפתח בירושלי� )מוזג ת"בכ(ז "עוד בשנת תרט
במסוה של " למל"בית ספר חילוני לבני� בש� , מראשי הרפורמי� בוינה

רבני האשכנזי� שהכירו את האיש ואת סירחונו נלחמו כנגדו , "תלמוד תורה"
בחירו� נפש והצליחו למנוע את בניה� מלהכנס למשחטת נשמות זו אשר 

" השכלה" הספרדי� שלא הבינו ברפור� ובאבל. כונתה" בית ספר"בש� 
, ומכיו� שחשדו בו, כלו� הלכו שולל בחלקלקות לשונו וקבלו את הצעתו

ובהדגשה , "ועד עדת הספרדי�"התנו עמו שהפקוח על החנו% יהיה בידי 
  .ובמנהגיו, באופיו, ברורה שבית הספר יהיה דתי לחלוטי� בחנוכו

הבהירו , ה ע� רבני הספרדי�ז" נבל"מששמעו רבני האשכנזי� מה שעשה 
לה� שאד� זה אי� תוכו כברו ולא תלמוד תורה הוא מייסד אלא מקו� למוד 

על חר� זה , מיד הוכרז חר� חמור נגד בית הספר. של ספרי כפירה ומינות
הגאו� " בית אל"חתמו מלבד רבני האשכנזי� ג� ראש ישיבת המקובלי� 

נ� כבר היה מאוחר כי חתימת אמ .ל"רפאל ידידיה אבועלאפיא זצ' הקדוש ר
וא� על פי שהצבור הספרדי בכללותו נמנע , הרבני� הספרדי� כבר היתה בידו

זה ברשתו כמה ספרדי� תמימי�  " נוכל "לכד, מלהכניס את בניו למקו� זה
ומשנפר# הסכר ע� , "חנ�"שחשבו שמצאו תלמוד תורה כשר לבניה� ב

י קודש ותפילות ובאו ראשוני התלמידי� שבתחילה עוד למדו ש� למוד
נסחפו במש% הזמ� עוד ספרדי� , לבית� משנני� פסוקי� וקטעי תפילה

  .ופרי הבאושי� נת� לאחר שני� מועטות את פירותיו, אחריה�

 היו לבנות העדה הספרדית בלבד ולא )כותאבי�(מלבד תלמודי התורה לבני� 
 )סטרסמאי(, לשאר עדות המזרח ג� מקומות למוד שנוהלו על ידי מורות

במקומות אלה למדו ברוב שעות היו� כעשר בנות בכל מקו� קריאה בסידור 
  . וקצת� ג� עברית)לאדינו(וכתיבה בשפה הספרדית 

שהרס מיד כמה מבתי " למל"ה נפתח ג� בית הספר לבנות על ש� "בשנת תרכ
כי הווה פיתוי רציני להורי� לשלוח את הבנות , הספרדי� ועדות המזרח

ומה ג� ,  וגדלות ללא ידיעת קרוא וכתוב למקו� חנו% זההמשתעממות בבית
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ואי� דורשי� שכר , שהובטח לה� כי החנו% שלה� יהיה על טהרת הקודש
וכשעמדו על , והיו כאלו שהולכו שולל או שלא יכלו לעמוד בפיתוי, למוד

  .טעות� כבר היה מאוחר מדאי

וס נתחי� החילוני החל לנג" חנו%"משראו רבני האשכנזי� בירושלי� שה
ו את בית הספר "פתחו עבור� בשנת תרכ, גדולי� מנשמות הילדי� הספרדי�

שהיה מנוהל בידי אנשי� יראי שמי� ותחת פקוח� של רבני " דורש ציו�"
  .והיה בזה משו� הצלה חלקית, האשכנזי�

שהוחזק על ידי כוללות " תלמוד תורה הספרדי�" חונ% )בסיו�' א(ד "בשנת תרל
בה� למדו מראשית הקריאה , תלמוד תורה היו שלש כיתותל. העדה הספרדית

למודי החול כללו חשבו� . % וביאוריה� ודקדוק עברי"ועד תנ, והתפילה
ושפות ערבית ותורכית שהיתה שפת המדינה ושהיתה נחוצה לארח� ודרכ� 

" תפארת ירושלי�"תלמוד תורה זה הווה מכינה ללימודי� בישיבת . בחיי�
  .ג ש� למדו תלמוד ומפרשיו בעיו�"שנפתח כבר בשנת תר

המוסד התנהל על ידי ועד שנבחר על ידי חכמי ורבני הספרדי� ובראש� 
  .ולמדו בו קרוב לארבע מאות תלמידי�, "הראשו� לציו� חכ� באשי"

תחת הנהלתו של " בית הספר לחנו% יתומי�"מ נפתח בירושלי� "בשנת תר
המוסד "רלי� וכונה ב" משכילי"ר הרצברג שנתמ% על ידי "הרפורמי ד

היות ובצוות המורי�  ושוב קרבנותיו הראשוני� היו בני הספרדי�" הברליני
  .היו ג� שומרי מצוות כלפי חו#

, "הצבי"י והוציא לאור את עתו� "ג עלה אליעזר ב� יהודה שר"בשנת תרמ
" יהודי חדש"שפל זה ראה בספרדי� את הקרבנות המתאימי� ליצור דמות 

וזאת עקב , ככל הגוי� ומנוער מכל ריח תורה ומצוות" למשכי"באר# ישראל 
תמימות� ותמימות רבניה� בכל נושא הרפור� וההשכלה שקרעו בבשר החי 

ועקב דבור� השוט� בעברית ופתיחות� ללימוד שפות , של היהדות באירופה
, זרות ומקצועות חול למרות היות� שומרי מצוות ומקפידי� על קלה כחמורה

 את ההתפתחויות בעדה ".)השקפה", "האור", "הצבי("מאמריו וסקר בעתונו וב
  .  )ה"תרע&ה"תרמ(הספרדית במש% שלשי� שנה 

רפאל ' הר" ראשו� לציו�"ו החרימו רבני הספרדי� בראשותו של ה"בשנת תרמ
אבל לא היתה לזה תהודה ,  ואת עתונו את ב� יהודה)א"המרפ(ל 'מאיר פאניז
  . "השכלה"הסוג קוראיו היו מחוג רצינית כי 

י הרבני� "הוחר� ע, שהתחיל לצאת באותה תקופה" החבצלת"ג� עתו� 
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, ל"שמואל סאלאנט זצ' ור, ל"אברה� אשכנזי זצ' הגאוני� הראשו� לציו� ר
  .ל"מאיר אויערב% זצ' ור

 .)ח"כי(" כל ישראל חברי�"י את בית הספר "ב פתח נסי� בכר שר"בשנת תרמ

יהושע ליב '  ובראש� הגאו� הקדוש רומיד החרימו גדולי רבני האשכנזי�
ג� שבעה עשר מחכמי הספרדי� פרסמו הודעת . ל את בית הספר"דיסקי� זצ

אבל השפעת� לא היתה חזקה דיה ומבני הספרדי� , איסור על בית ספר זה
נראה שהסיבה לאי השפעת האיסור היתה כי . נכנסו ללמוד בבית ספר זה

פר זה שהתנהל כביכול על פי התורה הרבני� לא ראו שינוי מהותי בי� בית ס
לימוד לשו� "והעמידו את איסור� עקב , וההלכה לתלמודי התורה האחרי�

 הגורמת להוציא מדת )השפה הצרפתית(המשוק# והמתועב לשו� פראנסיס 
  ". ו"ק ירושת"הישראלי ולהכניס טומאה בהיכלא דמלכא עיה

לבית הספר " דוד"מבני האשכנזי� שלח אחד מה� בש� יהושע ילי� את בנו 
ואכ� בנו זה הפ% לאב� נג� (. ונכנס לחר� שהוטל על כל אשכנזי שישלח את בנו

ילי� טע� שפנה לחכמי הספרדי� בשאלה א� עבר על  .)ליהדות החרדית כל ימיו
ל ואלישר 'ושהרבני� פאניז, ח"די� תורה בשלחו את בנו לבית הספר כי

א� על פי . 'ר תתנהג ביראת ההשיבוהו שאי� איסור כל זמ� שהנהלת בית הספ
כי , שאי� להאמי� לדבריו כלל היות ולפי ההלכה אסור היה לרבני� להורות לו

קהילתי שהוטל " חר�"ומה ג� שהיה כא� , רב שאסר אי� חבירו יכול להתיר
אבל עצ� העובדה שיכל הוא , על האשכנזי� בלבד ולא היה ביד� לבטלו

שאי� איסור כל זמ� שהנהלת בית " לומר זאת ולהשי� בפיה� כאילו שהתנו
מראה שבית הספר העמיד פני� כתלמוד תורה שומר , "'הספר תתנהג ביראת ה

דבר שבעיני הספרדי� לא , זרות" שפות"לומדי� בו ג� " רק"תורה ומצוות ש
לא " פראנסיס"ולכ� הפחד מלימוד ה. רק שלא היה פסול אלא אפילו חיובי

" השכלה"את רוח ה" שפות"בנוס� לתלמידי� אלו שספגו . היה משמעותי
לא נכרה מיד בהתנהגות� בבית הוריה� , שחלחלה בה� כארס בצורה איטית

  . או בקרב הקהילה ורק לאחר זמ� רב פרצה החוצה והפיצה את זוהמתה

בשכונת " בני ציו�"אברה� אמינו� את התלמוד תורה ' ה פתח ר"בשנת תרנ
שראל ש� קבלו את החינו% הכשר דבר זה היה קרש הצלה לילדי י". הבוכרי�"

  . ומתלמוד תורה זה יצאו כל גדולי ישראל בדור שלאחריו, והנכו�

" בית ספר"ח לייסד "שהוקמה על ידי כי" אליאנס"ד ניסו חברת ה"בשנת תרס
" שדי חמד"מחבר הספרי� (ל "חזקיה מדיני זצ' אבל הגאו� הקדוש ר, בחברו�

  . גד� ומנע זאת מה� למרות גילו המופלג עמד בעוז כנ.)ועוד
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        ל ל ל ל """"חזקיה מדיני זצחזקיה מדיני זצחזקיה מדיני זצחזקיה מדיני זצ' ' ' ' הגאו� הקדוש רהגאו� הקדוש רהגאו� הקדוש רהגאו� הקדוש ר

ב� יהודה וחביריו . משהבינו ראשי חברה זו שנסיונ� עומד בפני כשלו� חדלו
יצאו מכליה� כאשר שמעו באיזו שמחה והתלהבות קבלה קהילת חברו� ביו� 

. וכלשונו בעתונו, ה את הידיעה כי לא יפתח בית הספר"ה כסלו תרס"כ
הבטיחו נדבות ושתו יי� , ליה� הבשורה כי לא יפתח בית הספרבהגיע א"

אבל למגינת לבה של הקהילה באותה שנה ". וערכו שמחה של מצוה, שר�
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ומשסר פחד� פתחו , "אליאנס"ממנו חששו פקידי ה" שדי חמד"נפטר הגאו� 
שהחל ע� ילדי� ספרדי� בודדי� ולאחר תקופה משראו , מיד את בית הספר
לא הבינו את מהות , י� כוללי� למודי קודש בכמות גדולהההורי� שהלמוד

שאר הלמודי� ונגררו עוד תלמידי� למשחטת נשמות זו ועד שעמדו ההורי� 
  . כבר היה מאוחר מדאי, על טעות�

כמעט את כל המושבות " משכילי�"כבשו ה, בשני� אלו ועד הכבוש האנגלי
  ישראל ועבודתשהיו באר# ושהוקמו על ידי יהודי� חרדי� שישוב אר#

  והכריחו אות� על ידי. האדמה וקיו� המצוות התלויות בה היתה משאת נפש�
פקידי הברו� רוטשילד שלקח את המושבות תחת חסותו לחלל את שנת 

ואחר כ% ג� להקל ראש במצוות תרומות , השמיטה בעבודות האסורות בה
ניס את ולבסו� פתחו בה� בתי ספר והכריחו את המתיישבי� להכ, ומעשרות

לא יקבל את שכר , בניה� לבתי ספריה� באיו� שמי שלא ישלח את בניו
  .עבודתו באדמות

בנוס� למדו " רק"כש, "קודש"בתחילה היו הלמודי� בבתי ספר אלו כביכול 
ומשנכנסו הילדי� יצא המרצע מהשק והחלו ', וכדו, שפות, ג� למודי חול

, ה בי� ראשוני הנופלי�הית" א� המושבות"פתח תקוה . ללמד� למודי כפירה
ממשו את איומ� והביאו� לחרפת רעב " משכילי�"וכשראו שכלתה הרעה וה

לא , "השכלה"המסורתי לחנו% ה" חיידר"ואי� מנוס מלהעביר את הילדי� מה
הבינו את גודל הסכנה שבדבר וניסו להצטדק בפני רבותיה� רבני ירושלי� 

 שבנוס� ללמודי הקודש הוא בכ%" חיידר"שכל ההבדל בי� בתי ספר אלו ל
  .וכ% הוכרעו לטבח הרוחני של ילדיה�, "שפות"ילמדו ג� 

והחלוניות על כל המשתמע מכ% , תל אביב יפו היתה מרכז ההשכלה והציונות
  .שלטה ש� ללא מיצרי�

ועד העדה "שאמור היה להיות הסמכות הרוחנית של " ראשו� לציו�"מעמד ה
התערער , אר עניני הנהגת הקהילהשבידה היו כספי ההקדשות וש" הספרדית

תמוז (, "ל"הראשו� לציו� הרב יעקב שאול אלישר זצ"קשות מאז פטירת 

 על משרה זו חרגו מהמסגרת המקובלת של וכוחי� בי� המאבקי�כש )ו"תרס
, עיקרי של כל צדהשיקול הרבניי� כשטובת� הרוחנית של בני העדה מהווה 

" עזרה"ו" אליאנס" חברות הוהפכו להיות פוליטיות עקב התערבות� של
והצד , במערכת הבחירות כשכל צד רצה במועמד משלו שיקד� את מטרותיו

השוה שבה� ששניה� נטו לכ% שהמועמד מצד� יאפשר לה� להקי� מוסדות 
" ראשוני� לציו�"וששת ה. ששכלה נשמות רבות" השכלה"חנו% על פי רוח ה
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זמניי� שהוחלפו חדשי� שבאו אחריו היו כמעט כול� בתק� של ממלאי מקו� 
שהיה אית� כל ימי הממשלה התורכית " הראשו� לציו�"ומעמדו של . לבקרי�

הוחלש מאוד על ידי הכבוש האנגלי שבלח# הציוני� , שנתנה לו תוק� חוקי
והנוער הספרדי שגדל . וויצמ� בראש� בקשו להחליפו ברבנות ראשית מטע�

  .ציונות ותנועותיהוה, "ההשכלה"הפ% טר� לשיני , כצא� ללא רועה

כעשרי� ושני� תלמודי תורה פעלו בירושלי� בתקופה זו וביניה� כאלו 
א והחל "כדוגמת התלמוד תורה הפרסי שנוסד בתרס, שגדלו והתפתחו מהר

ב ה� בנו "וכבר בתרס". שבת צדק"ו, "נוה שלו�"ע� ששי� ילדי� מהשכונות 
  . כההסמו" זכרו� טוביה"בני� לתלמוד תורה בשכונת 

חלק מתלמודי התורה החלו ללמוד בעברית במקו� הערבית והלאדינו שהיו ב
אבל תמימות� של חלק מהמנהלי� שלא הבינו מי . שפת הלמודי� המקובלת

אלה ואת רצונ� הנבזה לעקור את הדת מנערי� רכי� אלו " משכילי�"ה� 
לא רק שלא חנכו את , השפה העברית בלבד" עטיפת"ולהשאיר בידיה� את 

אלא שבכמה מקרי� הראו לה� פני� , להזהר משועלי� מחבלי� אלוהנערי� 
וציינ� " שארית ישראל"י 'ח בתלמוד תורה הגורג"ביקר בשנת תרס" ב� יהודה(". שוחקות

 הנוער כשסיימו את הלימוד  מבניחלקו .)לשבח על העברית השגורה בפיה�
,  תורהבתמימות� פנו לבתי הספר שנראו כלפי חו# כשומרי, בתלמודי התורה

הארורה " השכלה"ונפלו חללי� על מזבח ה, ללמוד למודי חול או מקצוע
  .והציונות המבישה

" משכיל"א מעיד ה" משנת תרע)הספרדי�" משכילי"שהוציאו (" החרות"בעתו� 
" אליאנס"מקצת מצעירי הספרדי� המתחנכי� במוסדות ה"יהודה בורלא כי 

יותר "של אותו עתו� נאמר כי ובגליונות אחרי� ".  נוטי� להתבוללות)ח"כי(
ובקרב הצעירי� הספרדי� , משליש מבני הספרדי� לומדי� בבתי ספר עבריי�

לקדמת ... באר# ישראל הולכת וגוברת ההזדהות ע� היעדי� הלאומיי� 
  .) חילונית"ציונות"פירושו , חנו% לאומי( ".החינו% הלאומי באר#

בית "פרדי� בוגרי  מלחמת העול� הראשונה נסו מורי� צעירי� סבערב
תלמוד "להגביר את השפעת� על , "השכלה"ונגועי ה" המדרש למורי� העברי

ולהכניס בה� שטה , שעל ידה" תפארת ירושלי�"וישיבת " תורה הספרדי�
גבאי התלמוד תורה שראו בנסיו� זה צעד קצוני ונועז הגורר . חנוכית אחרת

שו בצדק פ� תגבר עליו וחש, אחריו שנויי� יסודיי� ומכריעי� במהות החנו%
אלו לא " מורי�"אבל , התנגדו בתחילה, ותוצאותיה "השכלה"השפעת ה
והשפיעו על חלק מההורי� התמימי� להאמי� שרק את טובת , אמרו נואש
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, בניה� ה� מבקשי� ולכ� מעונייני� ה� בשיטה חנוכית ההולמת לרוח הזמ�
ה היו משלמי� ובלח# הורי� אלו שכנרא. ושלמודי הקודש ישארו על כנ�

והתלמוד תורה ע� , נכנעו הגבאי�, שכר לימוד שסייע להחזקת המוסד
החכמי� והמלמדי� ". משכילי�"הישיבה שעל ידו עברו להנהלת� של ה

פוטרו ממשרותיה� ונקבעה לה� הענקה שנתית מקופת כוללות הספרדי� לכל 
דרש בית המ"בוגרי , "השכלה"נגועי ה ובמקומ� נכנסו מורי�, ימי חייה�

רבני הספרדי� לא היו מרוצי� מההנהלה החדשה וכיו� שהיו ". למורי� העברי
שהחזיק את המוסד עוד יכלו לעקוב אחרי " ועד העדה הספרדית"חברי� ב

  . חנו% התלמידי� ולהתערב במדת מה

ועד העדה "התכנס " ועד הצירי�"כאשר הגיע ויצמ� ע� כס� התרומות בש� 
' ח לישיבה מיוחדת בה נוכחו הרבני� ר"עבאייר תר' בתארי% ב" הספרדית

, והעסקני� שמואל לופו. יל'נחמ� אנג' ור, בנימי� אלקוצר' ר, ניסי� אלישר
והבנקאי , משה ישעיה, עזרא אסטרוק, עזרא בנבנישתי, נ מיוחס"יוס� בר

היות וועד הצירי� הקציב סכו� כס� לתקו� בתי . "וסוכ� כדלהל�. אהר� ולירו
מ� הראוי להשתמש בהזדמנות זו , חת בתי ספר חדשי�הספר הקיימי� ופתי

לזה . להרימו משפלותו ולהעמידו על הגובה הדרוש, לשפר את התלמוד תורה
". אפשר להגיע א� יוצע שועד החנו% יקבל את התלמוד תורה תחת חסותו

בועדה זו השתתפו . הוסכ� לבחור בועדה שתבח� סוגיה זו מכל ההיבטי�
שמואל לופו ויוס� , "משכילי�"ומה. יל'ונחמ� אנגהרבני� בנימי� אלקוצר 

. כמו כ� הוחלט שועד הרבני� יוסי� עוד שני נציגי� לועדה זו. נ מיוחס"בר
ולבדוק מה ה� התקוני� " ועד החנו% הציוני"מטרת הועדה היה להפגש ע� 

הסכמת הרבני� היתה מוכנה להנת� . שיוכנסו למערכת הלמודי� ולהנהלה
. ר ביד� ושמחצית זמ� הלימודי� יהיו למודי קודשבתנאי שההנהלה תשא

  . התעקש לקבל לידיו את הנהלת המוסד" ועד החנו% הציוני", מאיד%
בינתיי� ניסו הרבני� לחפש , כשנה וחצי נמש% המשא ומת� בי� הצדדי�

וא� על . אלטרנטיבה אחרת להצלת התלמוד תורה שלא תפול לידי החילוני�
מי� כתקונ� לא נראה שהיו משתפי� פעולה פי שיראת� קדמה לחכמת� ובי

במצב בו היו נתוני� מסתבר שראו בזה את הרע במיעוטו , "המזרחי"ע� אנשי 
  . למסגרת�" תלמוד תורה"וניסו להעביר את ה

מוצאי� אנו לנחו# מוצאי� אנו לנחו# מוצאי� אנו לנחו# מוצאי� אנו לנחו# """"בו כתבו " ועד הספרדי�"פ כתבו מכתב ל"א תשרי תר"בי
    התלמוד תורההתלמוד תורההתלמוד תורההתלמוד תורהפני� פני� פני� פני� להודיע כי אנו עומדי� בדרישתנו שאי� להניח בשו� להודיע כי אנו עומדי� בדרישתנו שאי� להניח בשו� להודיע כי אנו עומדי� בדרישתנו שאי� להניח בשו� להודיע כי אנו עומדי� בדרישתנו שאי� להניח בשו� 

 תהיה  תהיה  תהיה  תהיה התלמוד תורההתלמוד תורההתלמוד תורההתלמוד תורהכי צרי% שהנהלת כי צרי% שהנהלת כי צרי% שהנהלת כי צרי% שהנהלת , , , , והישיבה תחת ההנהלה הנמצאת עתהוהישיבה תחת ההנהלה הנמצאת עתהוהישיבה תחת ההנהלה הנמצאת עתהוהישיבה תחת ההנהלה הנמצאת עתה
הסתדרות "מוסדות  והודיעו כי ה� במשא ומת� ע� ....""""דתית ומוסרית ג� יחדדתית ומוסרית ג� יחדדתית ומוסרית ג� יחדדתית ומוסרית ג� יחד



כב תולדות מנחם

חיי� ' ל ר"על המכתב חתמו הראש. שיקבלו את המוסד תחת חסות�" המזרחי
ב� ציו� אברה� הרב , רפאל שאקו' ר, אברה� פילוסו�' ר, משה אלישר

אבל . ל"זצ, דוד פאפו' ור, ב� ציו� פיזאנטי' ר, יוס� מרדכי הלוי' ר, קואינקה
תו% כדי כ% היתה רוח תו% כדי כ% היתה רוח תו% כדי כ% היתה רוח תו% כדי כ% היתה רוח """" )))),,,,גאו�גאו�גאו�גאו�. . . . דדדד....וכלשונו של מוכלשונו של מוכלשונו של מוכלשונו של מ((((, גזר הדי� על המוסד כבר נחת�

        ....""""והכריעוהכריעוהכריעוהכריע, , , , הרגיעהרגיעהרגיעהרגיע, , , , עודדעודדעודדעודד, , , , השפע שהובטח על ידי ועד הצירי�השפע שהובטח על ידי ועד הצירי�השפע שהובטח על ידי ועד הצירי�השפע שהובטח על ידי ועד הצירי�, , , , אחרת מסביבאחרת מסביבאחרת מסביבאחרת מסביב

לי� בזמ� מאורעות אלו כדי להציל את לי� בזמ� מאורעות אלו כדי להציל את לי� בזמ� מאורעות אלו כדי להציל את לי� בזמ� מאורעות אלו כדי להציל את רצתה ההשגחה והביאה את סבי לירושרצתה ההשגחה והביאה את סבי לירושרצתה ההשגחה והביאה את סבי לירושרצתה ההשגחה והביאה את סבי לירוש
וסבי מצא את עצמו במלחמה כוללת עד שגוו וסבי מצא את עצמו במלחמה כוללת עד שגוו וסבי מצא את עצמו במלחמה כוללת עד שגוו וסבי מצא את עצמו במלחמה כוללת עד שגוו , , , , שארית הפליטה מידי� זדוניותשארית הפליטה מידי� זדוניותשארית הפליטה מידי� זדוניותשארית הפליטה מידי� זדוניות

  ....נת� למכי� ולחייו למורטי� בהגנתו על קדושת הע� והאר#נת� למכי� ולחייו למורטי� בהגנתו על קדושת הע� והאר#נת� למכי� ולחייו למורטי� בהגנתו על קדושת הע� והאר#נת� למכי� ולחייו למורטי� בהגנתו על קדושת הע� והאר#
  

        ....השתלשלות הענייני�השתלשלות הענייני�השתלשלות הענייני�השתלשלות הענייני�

        
 לאחר כבוש האנגלי� את האר# החלו הציוני� בשתו� פעולה ע� מיד

ערער את שלטו� מוסד הקהילות והרבנות ולא האנגלי� שהיו בעלי ברית� ל
  .נחו עד ששמו את יד� עליה�

הספרדי� " משכילי"על " ציוני�"סיפר לי סבי שבאותה תקופה בהשפעת ה
להדמות לכל הגוי� וללוות את המת " חברה קדישא הספרדית"החליטה ה

במדי� שחורי� ועל עגלה שחורה כשגופת הנפטר מכוסה בבד שחור שעליו 
דבר זה הוא חוקות הגוי� שעבור� האבל על המת הוא על גו� שאבד (". ג� דודמ"רקו� 

 וכשהמת הראשו� לאחר החלטה זו ). פרשת ויקרא"אהבת חיי�" ראה. ואי� לו עתיד
סבבה ההשגחה וסבי היה במקו� וראה את , "וול%"נפטר בבית החולי� 

לי� הסמו% ושכר כמה סב" מחנה יהודה"לבוש� ומעשיה� ומיד ר# לשוק 
יהודי� והבטיח� סכו� עתק של נפוליו� זהב לכל אחד מה� על מנת שיסכימו 

, "וול%"ויחד את� יצא לבית החולי� , לקבל מכות כדי לעצור את ההלויה
סבי והסבלי� שעמו , והספיקו להגיע בטר� שתצא ההלויה משער החצר

השתטחו על הקרקע בפתח החצר ותחת רגלי הסוסי� ומנעו את צאת� בכל 
הזמינו " חברה קדישא"אנשי ה. ובקשו שההלויה תיעשה כנהוג מאז, ק�תו

שוטרי� אלו שחלק� היו גוי� איימו , שוטרי� אנגלי� שיפנו את המפגיני�
וסבי אמר . עליה� שיכו� מכות רצח באלות שבידיה� א� לא יפנו את המקו�

י ובעוד� שוכבי� על הקרקע צעק סב. לה� אנחנו מוכני� לכ% בשביל זה באנו
ונשארו כול� , כדאי בשבילו לקבל קצת מכות" נפוליו� זהב", לכל הסבלי�

לפתע נגש לסבי שוטר יהודי שאמר לקצי� האנגלי אני אשכנע אותו . שכובי�
כי הוחלט , מנח� אל תקו� ג� א� תקבלו מכות' ח, ואמר לסבי בעברית, לקו�
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ת משראו לאחר גירוד גופ� במכות חלשו. שא� לא תקומו יפזרו את ההלויה
, אל תתעסקו את�" חברה קדישא"השוטרי� שסבי והסבלי� עקשני� אמרו ל

ואנשי החברה . אנחנו לא נעצור בעד� למנוע אתכ�, תקברו את המת כרגיל
לבשו את בגדיה� הרגילי� , קדישא שנמאס לה� לאבד זמ� בשביל החלטה זו

  .ומאז בטלה החלטה זו לגמרי, ועטפו את הנפטר בטלית ויצאו לדרכ�

לא הסתפק בכבוש מוסדות החנו% והעברת� אליו וחתר " ועד הצירי� הציוני"
" ועד העיר"ולכ� הקימו את , להעביר את הבעלות על כל נושאי היהדות בידו

והניאו את השלטונות להחליט על , שהפכו לגו� רשמי מוכר" הועד הלאומי"ו
� לכל אר# ישראל שרק רבניה יוכרו כרשמיי" רבנות ראשית"הקמת 

  .והחלו לצעוד לאט לאט לכוו� זה, בפסקיה�

ועד העיר "שהיה קשור ל" משרד הרבנות בירושלי�"ט הוק� "ט טבת תרע"בי
ושהורכב מרבני� גדולי� בתורה " ועד הצירי� הציוני"ול" ליהודי ירושלי�

פ "ח טבת תר"ובי. שהעוני והרעב הכריע� לשת� פעולה ע� ועדי� אלה
שהיה מקורב " רב"לרב הראשי לירושלי� " תמשרד הרבנו"על ידי "הוכתר 

  .לראשי הציונות החילונית

ועד "א התקיימה אסיפה משותפת של רבני� ואנשי ה"תרפ' ג אדר א"בי
, י"לפלשתינה א" מועצת הרבנות הראשית"הציוני להקי� את " הלאומי

ולאחר ויכוח על הצעת החילוני� לצר� . האסיפה נמשכה שלשה ימי�
הושג הסכ� לצר� למועצת הרבנות הראשית , שה חילוני�למועצת הרבנות של

ז אדר " ובהחלטות שנתקבלו בט".".".".שלשה חילוני� יודעי תורה ושומרי מצוהשלשה חילוני� יודעי תורה ושומרי מצוהשלשה חילוני� יודעי תורה ושומרי מצוהשלשה חילוני� יודעי תורה ושומרי מצוה""""
 .נאמר' א

 תכיר במועצה ובכל בית די� שיתאשר על  תכיר במועצה ובכל בית די� שיתאשר על  תכיר במועצה ובכל בית די� שיתאשר על  תכיר במועצה ובכל בית די� שיתאשר על אר# ישראלאר# ישראלאר# ישראלאר# ישראלממשלת פלשתינה ממשלת פלשתינה ממשלת פלשתינה ממשלת פלשתינה """" 
היא תוציא לפועל היא תוציא לפועל היא תוציא לפועל היא תוציא לפועל , , , , ידה כבמוסד ב� סמ% האחד בכל הנוגע למשפט ישראלידה כבמוסד ב� סמ% האחד בכל הנוגע למשפט ישראלידה כבמוסד ב� סמ% האחד בכל הנוגע למשפט ישראלידה כבמוסד ב� סמ% האחד בכל הנוגע למשפט ישראל

 המשפט האזרחיי� הממשלתיי� את כל פסקי הדי� שינתנו על  המשפט האזרחיי� הממשלתיי� את כל פסקי הדי� שינתנו על  המשפט האזרחיי� הממשלתיי� את כל פסקי הדי� שינתנו על  המשפט האזרחיי� הממשלתיי� את כל פסקי הדי� שינתנו על באמצעות בתיבאמצעות בתיבאמצעות בתיבאמצעות בתי
וה� על ידי בית וה� על ידי בית וה� על ידי בית וה� על ידי בית , , , , ה� בית הדי� לאינסטנ# ראשו�ה� בית הדי� לאינסטנ# ראשו�ה� בית הדי� לאינסטנ# ראשו�ה� בית הדי� לאינסטנ# ראשו�, , , , ידי בית הדי� של המועצהידי בית הדי� של המועצהידי בית הדי� של המועצהידי בית הדי� של המועצה

וכ� ג� תוציא לפועל את כל פסקי הדי� שינתנו על ידי אחד וכ� ג� תוציא לפועל את כל פסקי הדי� שינתנו על ידי אחד וכ� ג� תוציא לפועל את כל פסקי הדי� שינתנו על ידי אחד וכ� ג� תוציא לפועל את כל פסקי הדי� שינתנו על ידי אחד , , , , הדי� לערעורי�הדי� לערעורי�הדי� לערעורי�הדי� לערעורי�
      .... המאושרי� על ידי המועצה המאושרי� על ידי המועצה המאושרי� על ידי המועצה המאושרי� על ידי המועצהאר# ישראלאר# ישראלאר# ישראלאר# ישראלמבתי הדיני� בפלשתינה מבתי הדיני� בפלשתינה מבתי הדיני� בפלשתינה מבתי הדיני� בפלשתינה 

י והממשלה לא תכיר י והממשלה לא תכיר י והממשלה לא תכיר י והממשלה לא תכיר """"י אינה במציאות יותר בפלשתינה אי אינה במציאות יותר בפלשתינה אי אינה במציאות יותר בפלשתינה אי אינה במציאות יותר בפלשתינה אמשרת החכ� באשמשרת החכ� באשמשרת החכ� באשמשרת החכ� באש
י מלבד בשני הרבני� שנבחרו על ידי י מלבד בשני הרבני� שנבחרו על ידי י מלבד בשני הרבני� שנבחרו על ידי י מלבד בשני הרבני� שנבחרו על ידי """"בשו� איש כברב ראשי בפלשתינה אבשו� איש כברב ראשי בפלשתינה אבשו� איש כברב ראשי בפלשתינה אבשו� איש כברב ראשי בפלשתינה א

        .מזכיר אזרחי. דידס. ה.                                                     חתו�  וו".".".".המועצההמועצההמועצההמועצה

, כנזי�זה לרבה הראשי של אר# ישראל מטע� האש" רב"פה אחד נבחר 
  . ולאחריו נבחר הרב יעקב מאיר לרב ראשי מטע� הספרדי�
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היתה הגרז� הכורת לכל בתי הדי� שפעלו עד אז " הרבנות הראשית"קמת ה
 היות ובצוע פסקי הדי� דר% השלטו� נמנע מבתי הדי� שלא הוכרו על, באר#

 והרבני�, , , , ורבנות זו לא הכירה אלא באות� שהצטרפו אליה, ידי רבנות זו
 שאי� מי, וגרושות, אלמנות,  בצרת הזוכי� בדי� וביניה� יתומי�שראו

נאלצו להכנע ולהצטר� על כרח� שלא , שיאכו� להציל עשוק מיד עושקו
  .זו שהוקמה בשתו� ע� אנשי הציונות החילונית"  כלאיי�רבנות"בטובת� ל

ראה לקמ� (ל "יוס� חיי� זוננפלד זצ' גדולי ירושלי� ובראש� הרב הקדוש ר

 שעינ� צפתה למרחוק ראו את הנזק החמור שעומד להווצר עקב )תיואודו
כיו� צו� " הרבנות הראשית לישראל"וגזרו על יו� הקמת , הקמת רבנות זו

ובכי ומספד על שדיני תורה הוכנעו להיות כפופי� תחת יד� של מרשיעי ברית 
  . זו" רבנות"באר# הקודש בידי רבני 

, במרומי הר הצופי� בירושלי�" עבריתהאוניברסיטה ה"ה נחנכה "בשנת תרפ
שלשה ימי� נמשכו . כמקו� לימודי� מעורב לגברי� ונשי� יהודי� וגוי�

זה השתת� בטכס " רב" ."הציוני�"ו" משכילי�" ההוללות של החגיגות
ולעיני אלפי בני אד� , הפתיחה לציד� של שונאי היהדות ויצמ� וחביריו

" שבח"ד על בימת הכבוד ונא� בעמ, מעורבי� גברי� ונשי�, מרחבי האר#
  . האוניברסיטה ומעלתה

    ,,,,מכא� ועד ללכת וללמוד במקומות מעורבי� גברי� ונשי� תחת גיבוי רבני
  .' חלק ב"מרא דארעא ישראל"ספר ראה באור% ב .פרוצה וקלהה הפכהדר% 

יש לציי� שיהודי ירושלי� על פי הוראת הרבני� קיימו בשלשת ימי חגיגות 
פירצה נוראה זו שגרמה להרס  שלשת ימי אבל על, סיטהפתיחת האוניבר

  .כמעט מוחלט בכל צביו� החינו% היהודי שבכל הדורות באר# ישראל כולה

ירושלי� ומיד שינס מתניו להציל את ירושלי� ומיד שינס מתניו להציל את ירושלי� ומיד שינס מתניו להציל את ירושלי� ומיד שינס מתניו להציל את זה היה המצב הרוחני כשסבי בא לזה היה המצב הרוחני כשסבי בא לזה היה המצב הרוחני כשסבי בא לזה היה המצב הרוחני כשסבי בא ל
         .   .   .   .    והשיב רבי� מעו� והשיב רבי� מעו� והשיב רבי� מעו� והשיב רבי� מעו�,,,,ולהשיבו אל אביו שבשמי�ולהשיבו אל אביו שבשמי�ולהשיבו אל אביו שבשמי�ולהשיבו אל אביו שבשמי�    הנוער הספרדיהנוער הספרדיהנוער הספרדיהנוער הספרדי

        ....רק דרק דרק דרק דפפפפ
        

        ספרדי�ספרדי�ספרדי�ספרדי�של השל השל השל ה" " " " חפ# חיי�חפ# חיי�חפ# חיי�חפ# חיי�""""הההה
  

מיד בעלייתו של סבא לאר# דאג לילדי� מסכני� בני עניי� ובפרט יתומי� או 
וקיב# נדבות לצרכ� והשפיע על ', ו ריב וגירושי� וכדעל ידיבאי בתי� הרוסי� 
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ששכנה היתה זו חצר גדולה , "חפ# חיי�"אנשי� לפתוח בית יתומי� שנקרא 
י� מרווחי� לצור% ילדי�  חדרע�ובה בני� בית ישראל ' אוייערב% בשכ' ברח
ל על שכמו כשהוא עצמו גר בתנאי� " חלק גדול מהוצאותיה� נשא סבי ז.אלו

סבי ג� קיי� ש� מקו� לימוד למבוגרי� ומסר לה� . קשי� ובדלות עמוקה
פתח בעצמו תחת הנהלתו ש עד. שיעורי� בתורה והלכה מידי ערב ובשבתות

  ".חברת אהבת חיי�"האישית את 

 העול� הראשונה ששינתה את מפת העול� ומעמד � סיו� מלחמתע
, תימ�החלה עליה גדולה של יהודי� בני עדות המזרח בעיקר מ, מדינותיה

אבל , אפגניסט� וכורדיסט� שחשבו שימצאו בישראל את המשיח, בוכרה, פרס
 שהחלו לנגוס ולקלקל את הנוער ולמשכו לבתי ,"ציוני�ה"מצאו במקומו את 

רוב (. ולנער מה� כל זיק של תורה ויהדותלקיבוציה� וספריה� ולתנועותיה� 

בה� גברה העליה הציונית , ע" תר&ס "הקיבוצי� והמושבות החילוני� נוסדו בשני� תר

חפשית מעול תורה " מולדת"בעיקר מרוסיה על ידי אלו שהחליטו לעלות לאר# ולבנות 

  אבל. אלו"ערב רב" וסבי החל ללכת בכל מקו� ופינה ולהזהיר מפני ).ומצוות
החל לקב# ,  ולא המדרש עיקר אלא המעשה,לא בדברי� יווסר עבדביודעו ש

עשרות ומאות צעירי ישראל ולדאוג שילמדו מקצוע ויעבדו לפרנסת הוריה� 
 ובערב יקבעו עיתי� לתורה ויקימו )'אחי� ואחיות וכדו(ומשפחת� הנרחבת 

  .משפחות על טהרת הקודש

� לעבוד המריצ ו, ילדי�להרבהמד בעצמו  לי,מקצוע הפחחות בו עסקאת ג� 
ושדל� לבא על ידי חלוקת ופתח עבור� שיעורי ערב , בזה ולהתפרנס בכבוד

תלמידי מורי� והעסיק . ולגדולי� יותר נת� ג� מטבעות, ממתקי� ופרסי�
  . והקי� דור של אנשי עמל יראי שמי� בתכלית,חכמי� ויראי שמי�

בעוד מקומות  אלא התפרסו ,בלבדפעולותיו לא הצטמצמו בתו% ירושלי� 
  . ובראש� תל אביב ופתח תקוה, באר# בו השתכנו העולי�

הרבה , בתל אביב שפירא ונתזוכר אני שלאחר שני� כשהייתי נוסע עמו לשכ
 בזכותו , לי זה רבינומי שאמרויש ,  היו קמי� לקראתו ביראת כבודאנשי�

 וחנ% למקצוע ולתורה אותנו הוא אס�, אנחנו ובנינו שומרי� תורה ומצוות
  . השכלה והציונותכשכמעט נפלנו טר� בידי הזדו� של ה

מסודרת ועניפה " חברה"פעולות אלו ודומיה� מטבע הדברי� הצריכו הקמת 
ותדאג לאיסו� כספי� בצורה רשמית מסודרת , שתפתח את הפעולות

  .#"שנוסדה בשנת תר" אהבת חיי�"' הוו את הגרעי� להקמת חבו ,ומבוקרת
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        ....תיו בירושלי�תיו בירושלי�תיו בירושלי�תיו בירושלי�רבורבורבורבו
  

תלויה בהתקשרותו של סבי למקובל " אהבת חיי�"' סיבה נוספת להקמת חב
ל "יהודה פתייא זצ' ובמקובל הנפלא ח ו שב,ל"יצחק אלפייה זצ' הקדוש ח

  .ראה את מוריו ורבותיו הרוחניי�שעלה לאחר מכ� לירושלי� 

דוש למקובל הק ובפרט, שבהבהגיע סבי לירושלי� נמש% לחכמי המקובלי� 
דעתו מעורבת ע� הבריות . היה בבחינת אהר� הכה�ש, ל"יצחק אלפייה זצ' ח

  .משפיע על הקהל בדרשותיו ובמעשיוהול% ממקו� למקו� ו

וסידר נוסח תקו� " תענית הדבור" שהמציא והפי# עני� ,הוא הגבר הוק� על
פעמי� והדפיסו בספרו ' ותפילות לאומר� ביו� זה בשילוב כל התהילי� ג

והיה מקב# קהל גדול ויוצא את� להשתטח על קברי , "רס היחיאליקונטה"
צדיקי� ברחבי האר# לעורר רחמי� על גלות השכינה ועל צרות ע� ישראל 

' שכאשר יש צער בעול� והולכי� החיי� ומתפללי� לה"וכמו שכתוב בזוהר 
, על קברי הצדיקי� ומבקשי� מה� שיעמדו ג� ה� בתפילה לפני כסא הכבוד

אי� , ואלמלא תפילת הצדיקי� שנפטרו, � הצדיקי� ומתפללי�עומדי� ג
  ".העול� יכול להתקיי�

פע� אחת כשראה שהדור ירוד כי כל  .בדרכי� לא שגרתיות השיב רבי� מעוו�
 בקש מתלמידיו ,אחד טרוד בפרנסתו ומשפחתו מבלי להתעורר על מצב נפשו

לוייתו ה זמ� והכרוז יצא בכל העיר להודיע על, שיוציאו קול שהוא נפטר
קהל אלפי� תושבי השכונות החדשות בירושלי� השתתפו , ומקו� יציאתה

, שבעיר העתיקה לעבר הר הזיתי�" בתי מחסה"במסע ההלויה שצעד רגלי מ
 הוא קפ# מהמטה וגילה את ,וכשהגיעו כל הקהל למרומי ההר לקבר הפתוח

ופו למיתה  עמד בפני הקהל והחל לנאו� על האד� שס�פניו ובלבוש התכריכי
ואמר מה היה קורה א� דבר זה ,  של מעלהבית די�בבואו לפני  ומה יענה

'  וכרב� יוחנ� ב� זכאי בשעתו אמר שה.מה הייתי עושה, שעשיתי היה אמת
 ויו� המיתה הוא יו� שעתיד אד� לית� די� ,דינו אמת ואי� לברוח ממשפטו

יו� צרה , חההלא הוא היו� ההוא יו� עברה ותוכ, וחשבו� על כל מעשיו
יו� נורא ', יו� שהחשבו� ערו% והספר פתוח ומאזני משפט ביד ה, ואנחה
על מי ננוס , אה ואנקהויו� ש, יו� חרדה וצעקה, יו� אשר אי� לו פדיו�, ואיו�

. בטר� יחשכו כוכבי נשפנו' לכו ונשובה אל ה, לעזרה ומי יהיה לנו סתרה
לבכות ורבי� שבו מעוו� וכהנה וכהנה הוסי� במתק לשונו עד שהע� הרבה 

  .ושב לביתו, אותו יו�
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יהודה פתייא ' הלא הוא המקובל הנודע ח" ארי עלה מבבל"ד "בשנת תרצ
ודבק לאהבה ג� בתלמידיו המקובלי� , מיד הפ% סבי לתלמידו ויד ימינו ,ל"זצ

' ל וח"סלמ� מוצפי זצ' הרבני� הקדושי� חשני המאורות הגדולי� וביניה� 
  .  ל שעלו מבבל יחד ע� רב�"אברה� ברזאני זצ

ל השלימו זה את זה בבחינת משה "ה זצייצחק אלפי' ל וח"יהודה פתייא זצ' ח
יהודה ' היה ח, היה בבחינת אהר�ל "ה זצייצחק אלפי'  ובעוד שח,ואהר�

, ובקבלה'  ישב בביתו ובחוג תלמידיו ועסק בגמ, בבחינת משהל"פתייא זצ
שבה� כלל את התפילות שכנגד והיה מקב# קהל רב לתפילות וסליחות 

הושענא " שמנהג הספרדי� לאומרו בתו% התהלי� בליל "שבעה כורתי ברית"
 וחבר ג� סליחות על ,בר תפילות ובקשות לומר לפניה� ואחריה�י וח"רבה

ש� ארבעת האמהות ובפרט הארי% בתוכ� הסליחה על ש� רחל אמנו שעל 
אחריה תהלי� והקפות  ו"תקו� חצות" סדרקברה היה עור% כל ליל ששי 

   .בריבסדר שח" שבעה כורתי ברית"

מוריד ל "יהודה פתייא זצ' היה ח ,בסליחות אלו שעל קברהשספר לי עד ראיה 
 היתה מתמלאת והיה שותה ,דמעות לתו% כוס גדולה של מי� ועד שסיי�

ואמר שרחל אמנו קבורה סמו% לקרקע שמתחת למצבה ושראה אותה . אותה
ועוד הוסי� שאי� , א יפה מאודילכה ליש� ברגע זה ושה כמי שה�וגופה של

  .היא קבורה ישר לאור% המצבה אלא באלכסו�

ההקפות ע� שבעה "ו, סבי שהפ% לתלמיד� המובהק שילב את מעשי שניה�
והשתטחויות בתפילה על קברי צדיקי�  "תעניות הדיבור" ו, מחד"כורתי ברית

� הקדיש את זמנו לכל מסכ� ג� הוא כמות ו.עולמוב חלק נכבד הוו ,מאיד%
 שלא השתמש בקמיעות וא� על פי ,ונדכה ועזר� בעצה ובממו� ובתפילה

  .רבי� נושעו בכח תפילתו לאחר שקבלו עליה� תשובה שלמה, מעול�

        ".".".".חברת אהבת חיי�חברת אהבת חיי�חברת אהבת חיי�חברת אהבת חיי�""""הקמת הקמת הקמת הקמת 
                         

, � שקטיערבי�בתקופת השלטו� הטורקי באר# היו החיי� בי� היהודי� ל
 אבל ,בעה את חלקהתופרצה מידי פע� � שגעונות הערבי� ורשעות� אמנ

אבל כשעלו הציוני� שהיו ללא . היה זה משהו ספונטאני ומקומי שדע% מיד
, מצפו� וללא כל תוכ� רוחני ורצו לשי� יד� על האר# ולשלוט על בני הישוב

 בד� וביזע נבנה לנו"והפריחו סיסמאות שדופות כגו� " בית לאומי"ובקשו 
בתובע� " משפט הכותל"ופתחו ב', וכדו" טוב למות בעד ארצנו"ו, "גזע
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הדליקו בזה את הערבי� וליבו את אש המחלוקת עד , בעלות על רחבת הכותל
 רבי� וטבחנבחברו� ו, פוגרומי� בכל האר#ט ערכו הערבי� "שבשנת תרפ

יהודי המקו� וענני� אפורי� וכבדי� השחירו מעל אר# ישראל בגלל מ
   .מעשיה�

שמעו� '  ומתחילי� להתקיי� דברי ר,גדולי המקובלי� שידעו שזה סו� הזמ�
 ישלטו על ע� ישראל באר# הקודש ויהיו ראשי הדור  ישלטו על ע� ישראל באר# הקודש ויהיו ראשי הדור  ישלטו על ע� ישראל באר# הקודש ויהיו ראשי הדור  ישלטו על ע� ישראל באר# הקודש ויהיו ראשי הדור """"ערב רבערב רבערב רבערב רב""""שהשהשהשה בר יוחאי

ומושלי האר# ויפרידו בי� ישראל לאביה� שבשמי� ובי� השכינה לקדוש ומושלי האר# ויפרידו בי� ישראל לאביה� שבשמי� ובי� השכינה לקדוש ומושלי האר# ויפרידו בי� ישראל לאביה� שבשמי� ובי� השכינה לקדוש ומושלי האר# ויפרידו בי� ישראל לאביה� שבשמי� ובי� השכינה לקדוש 
י� כולו י� כולו י� כולו י� כולו ושריי% סוררי� וחברי גנבושריי% סוררי� וחברי גנבושריי% סוררי� וחברי גנבושריי% סוררי� וחברי גנב, , , , ועליה� נאמר היו צריה לראשועליה� נאמר היו צריה לראשועליה� נאמר היו צריה לראשועליה� נאמר היו צריה לראש, , , , ברו% הואברו% הואברו% הואברו% הוא

 ".".".".ווי לישראל כאשר יתבלעו ויתערבו ביניה�ווי לישראל כאשר יתבלעו ויתערבו ביניה�ווי לישראל כאשר יתבלעו ויתערבו ביניה�ווי לישראל כאשר יתבלעו ויתערבו ביניה�, , , , אוהב שוחד ורוד� שלמוני�אוהב שוחד ורוד� שלמוני�אוהב שוחד ורוד� שלמוני�אוהב שוחד ורוד� שלמוני�
שבתקופה האחרונה שבתקופה האחרונה שבתקופה האחרונה שבתקופה האחרונה """"ל " וכמו שכתב האריז.)א"נשא ותקוני זוהר תקו� כ' זוהר פ(

ועליה� הכתוב אומר ועליה� הכתוב אומר ועליה� הכתוב אומר ועליה� הכתוב אומר , , , , """"ערב רבערב רבערב רבערב רב""""שלפני הגאולה יתגלגלו כל דור המדבר ע� השלפני הגאולה יתגלגלו כל דור המדבר ע� השלפני הגאולה יתגלגלו כל דור המדבר ע� השלפני הגאולה יתגלגלו כל דור המדבר ע� ה
 טכסו ).'גולי� הקדמה כשער הגל( .""""וק� הע� הזה וזנה אחרי אלהי נכר האר#וק� הע� הזה וזנה אחרי אלהי נכר האר#וק� הע� הזה וזנה אחרי אלהי נכר האר#וק� הע� הזה וזנה אחרי אלהי נכר האר#

.  הציוני�שחתתעצה מה לעשות להקל את הצער והנזק האמור לבא בעקבות ה
והחליטו שיש להקי� אגודות שבה� יגבירו את קול התפילות והסליחות 
ובקשת הרחמי� להמתיק את מדת הדי� העומדת לפרו# עקב התדרדרות ע� 

 שני לשלוח דומצ. ע הציוני�פי נחשי הצ"ישראל מהתורה והמצוות שתגר� ע
זק את חדרשני� מתאימי� לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבות� באר# ל

 ולעודד� ,אמונת� ולהזהיר� מהחנו% הציוני הקלוקל ומהשפעתו על הנוער
ומי הראשו� שירו# לקיי� את דברי ומי הראשו� שירו# לקיי� את דברי ומי הראשו� שירו# לקיי� את דברי ומי הראשו� שירו# לקיי� את דברי .  ונפש בני בית��להקהל ולעמוד על נפש

 ,,,,""""מנח� מנשה הפחחמנח� מנשה הפחחמנח� מנשה הפחחמנח� מנשה הפחח""""רבותיו המקובלי� הקדושי� ככתב� וכלשונ� א� לא רבותיו המקובלי� הקדושי� ככתב� וכלשונ� א� לא רבותיו המקובלי� הקדושי� ככתב� וכלשונ� א� לא רבותיו המקובלי� הקדושי� ככתב� וכלשונ� א� לא 
 ואז כנס סבי כמה ").חכ�"או " רב"כ% כינה סבי את עצמו ומחה באות� שקראוהו (

מתלמידיו שגדלו והיו לאנשי� ואת תומכיו שסייעו בידו מאז בואו לאר# 
כולל , בסכומי� גדולי� להוצאות הכבדות של הקמת השעורי� לנוער בערבי�

והממתקי� והכספי� לילדי� תחזוק� ותשלו� שכר המורי� ומת� הפרסי� 
ועבור נסיעותיו בכל האר# לקרוב אחינו בני ישראל , הרבי� למשכ� ללימודי�

  .  מאודחזק�בדרשותיו שכללו מאות מעשיות שהע� הצמא בלע� בשקיקה ו

שהקימו כמה שני� קוד� בואו את עולי� מבוכרה תומכיו היו ברוב� אות� 
הזילו זהב מכיס� לבניית בתי היו עשירי� מופלגי� שש ,"הבוכרי�" ונתשכ

. כוי הרבי�יכנסת מפוארי� ולהדפסת סדורי� וחומשי� וספרי קבלה לז
ומשראו את יושרו של סבי ואמינותו כשהוא חי בדלי דלות ואינו נהנה ממתנת 

סייעו בידו , ולישראל עמו' וכל מעשיו והתרמותיו קודש לה, בשר וד� כלל
 .החזקת משפחות עניות בסתרל ג� לכל זאת בנוס� ,בלב של� וברוח נדיבה
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והכס� לא הספיק לכל המטרות וסבי , אמנ� הקומ# לא השביע את הארי
  .הוצר% לפנות לנדיבי� נוספי� להגשמת מטרותיו

שהיה סמו% לחצר בו התגורר " משכיל אל דל"בבית הכנסת  משנתקבצו כול�
 שמטרתה תהיה קירוב ישראל" אהבת חיי�' חב"הוחלט לייסד את , סבי

הפצת התורה בי� הע� .  ובכלל� א, לאביה� שבשמי� בכל דר% שתמצא לנכו�
. ג. סדור הצרכי� הרוחניי� והגשמיי� לעולי� החדשי� באר#. ב. והנוער

. עזרה לחולי� ונצרכי�. ד .וסדורו בבתי מלאכה, החזקת פנימיה לנוער העולה
. ז. לאותיסוד בית ספר לחק. ו.  תמיכה לתלמידי חכמי� מחוסרי יכולת. ה

,  בכל האר#"הקפות שבעה כורתי ברית" ו, ותעניות דבור,ארגו� תפילות
.  ולקירוב הגאולה,  להמתקת הדיני� מעל כלל ישראלובפרט על קברי צדיקי�

  .וכמוב� בניית מקו� מיוחד שיהווה מרכז למטרות קדושות אלו

קהל רב הצטר� לתפילות ותעניות . מיד החלו בכל המטרות בתנופה רבתי
 בבית הכנסתבעיקר , הדיבור שנערכו לעיתי� תכופות ביותר בירושלי�

ששימש כחמש שני� כמרכז , "בית ישראל" ונתשכשבהכהני� ' שברח" כובאיו�"

ובבית , "נחלת אחי�" ונתשבשכ" שאולי "ובבית הכנסת .לכל פעילות החברה
 הכנסת יבבתאביב & בתל".מקור ברו%"שבשכונת " יגל יעקב"הכנסת 

לצור% זה . ה ועוד'בפתח תקוה כמדומני ליד שיכו� פג, "שפירא" תונבשכש
 ובו דברי מוסר והלכה )ז"בשנת תרצ(" לקוטי מנשה"את הספר סבי הוציא לאור 

סדר ההקפות כנגד "את החוברת ואחר כ% ". סדר תענית הדיבור"בצירו� 
, "שבעה כורתי ברית ונוס� עליו סדר בקשת רחמי� על כל צרה שלא תבא

 שבעקבותיה הופיעו )ש"בשנת ת(. ל"יהודה פתייא זצ' ג ר" הרהעל ידי% שנער
א "יצאה בשנית בשנת תש" ההקפות" חוברת . חוברות וספרי� נוספי�אחר כ%

  .ל"יהודה פתייא זצ' בתוספת מרובה על העיקר לפי הוספותיו של ח

ובפרט , נעשה מאמ# גדול למשו% כמה שיותר ילדי� שבאו מכל השכונות
 תלמודי התורהאבל ג� לתלמידי , מדו בבתי הספר החילוניי�אות� של
שהתחנכו על טהרת הקודש היתה מחלקה מתאימה עבור� בגלל השוני� 

אהבת  "רתובחב, הסכנה שלאחר הלמודי� לא יתדרדרו בהשפעת ילדי הרחוב
  . המשיכו ללמוד ולהסתופ� בצל הקודש" חיי�

,  עבור התורמי� הקבועי�הודפסו כרטיסי חבר" אהבת חיי�"ע� יסוד חברת 
  . והדבר הפ% לארגו� ממוסד ומסודר,וכרטיסי תלמיד לכל אחד מהתלמידי�

הוחלט ג� על קניית מקו� מתאי� , משהוחלט על הקמת חברת אהבת חיי�
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שכונת " שהמקו� יהיה בהעדי� סבי .לפעילות עניפה שהחברה תהיה מרכזה
אבל , ספרדי� ואשכנזי�חרדית מעורבת . בגלל צביונה המיוחד, "בית ישראל

  . לא מעורבת ע� אנשי� חילוני�

כי כשהחלו לבנות את כי כשהחלו לבנות את כי כשהחלו לבנות את כי כשהחלו לבנות את . . . . האמור בתורההאמור בתורההאמור בתורההאמור בתורה" " " " מקו� טהורמקו� טהורמקו� טהורמקו� טהור""""היא היא היא היא     שכונת בית ישראלשכונת בית ישראלשכונת בית ישראלשכונת בית ישראל""""
, , , , בתיה גילו ערימות של דש� ועצמות קרבנות של בית המקדש שנשפכו שמהבתיה גילו ערימות של דש� ועצמות קרבנות של בית המקדש שנשפכו שמהבתיה גילו ערימות של דש� ועצמות קרבנות של בית המקדש שנשפכו שמהבתיה גילו ערימות של דש� ועצמות קרבנות של בית המקדש שנשפכו שמה

". ". ". ". אל מקו� טהוראל מקו� טהוראל מקו� טהוראל מקו� טהור, , , , והוציא את הדש� אל מחו# למחנהוהוציא את הדש� אל מחו# למחנהוהוציא את הדש� אל מחו# למחנהוהוציא את הדש� אל מחו# למחנה""""וכמו שכתוב בתורה וכמו שכתוב בתורה וכמו שכתוב בתורה וכמו שכתוב בתורה 
        ....לה ששכונה זו היא מקו� שפ% הדש� האמור בתורהלה ששכונה זו היא מקו� שפ% הדש� האמור בתורהלה ששכונה זו היא מקו� שפ% הדש� האמור בתורהלה ששכונה זו היא מקו� שפ% הדש� האמור בתורה ונתג ונתג ונתג ונתג))))''''ויקרא וויקרא וויקרא וויקרא ו((((

ובמש% כשלש עשרה שני� , מחוסר כס� לא יכלו לקנות מקו� מיוחד לחברה
  .היו פעולות החברה מתפרסות על פני בתי הכנסת בירושלי�

בית " ונת שבשכ9פישל לוי ' מקו� מתאי� ברחקנה נג "בסביבות שנת תש
נכנסו אליה מחצר ש. פלס הכבישהיתה זו חצר גדולה וגבוהה ממ. "ישראל

בקצה . ומחצר זו עלו במדרגות לחצר עליונה, ראשונה שהיתה במפלס הכביש
ובקצה . הימני של החצר הראשונה עמד מחס� ומעליו בית קט� ב� חדר

בבית זה גר הצדיק המתמיד . השמאלי היה מרת� הבית של הקומה שמעליו
אחרות של החצר העליונה בשתי הפינות ה. ל"גרשו� לפידות זצ' ג ר"הרה

 נכנסו לחדר דרכ� שני�קטוחצי  חדר ובפינה הימנית הי. עמדו מבני� נוספי�
פתח נוס� היה ). ט"הבעש' רח(. גדול מאוד שהיתה לו יציאה ג� לרחוב המקביל

בצד שמאל היו מדרגות לחצר גבוהה יותר ש� . ישיר מהחצר לחדר הגדול
י של חצר זו לכל אורכה קנה סבי את חציה הימנ. שכ� בית משפחת למבערגר

מיד החלו . """"קני� עול� לא יימכר ולא יגאלקני� עול� לא יימכר ולא יגאלקני� עול� לא יימכר ולא יגאלקני� עול� לא יימכר ולא יגאל". "". "". "". "חברת אהבת חיי�חברת אהבת חיי�חברת אהבת חיי�חברת אהבת חיי�""""עבור 
פישל לוי ' ואילו את הבית הקט� שבכניסה מרח, בפעולות בחדר הגדול

 צר וארו% מבנהמקו� המחס� הפ% להיות יסוד ל. הרסו, והמחס� שמתחתיו
  .טבח עזרת נשי� ומ,שנבנה עליו וכלל בית הכנסת

מש% הזמ� וע� גבור העליה לאר# ולח# הציוני� לכפות עליה� אורח חיי� 
הרחיב סבי את פעולותיו ושכר מקומות נוספי� , חילוני ומשיכת� לקיבוצי�

  .אפיה ונגרות, דפוס,  ועבדו במקצועות אריגה, תורהלפנימיות לנוער שלמדו

בקש ורושלי� בי" ועד עדת הספרדי�"לצור% מימו� פעולותיו פנה סבי ג� ל
, את עזרת� א� על פי שהיו ש� ג� אנשי� חניכי בתי הספר נגועי ההשכלה

כי הכס� . ב.  כיו� שהיו בי� הגבאי� ג� אנשי� יראי שמי�. א. משני סיבות
� "כולו היה כשר שהגיע מתורמי� יראי שמי� שבתפוצות הגולה דר% שדרי

" הקדשות"ומ. ריה�למקומות פזו, שנשלחו על ידי רבני הספרדי� וועד העדה
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של אנשי� קדושי� וטהורי� שזכרו� ירושלי� עמד בפניה� והורישו לעניי 
ומ� הראוי היה שבכס� זה ייעשו פעולות כשרות . ירושלי� חלק מעזבונ�

 ".  אהבת חיי�"ומהודרות כמטרות החברה הקדושה 

  

  

  

  

  

  



 לב תולדות מנחם

  

  

תלמודי תורה משנתרבו העולי� החדשי� שלא היה ביכולת� לשל� עבור 
ג שהתשלו� עבור� היה כבד וגני &לילדיה� ובפרט לילדי� הרכי� כתות א

כי למרות היות� יראי שמי� , הילדי� החילוני� הוו פיתוי משמעותי תמורת�
חשבו שילדי� בגיל כה קט� לא נורא א� יהיו בג� מעורב של בני� ובנות ולא 

,  דרכו בקודש לכל חייוהבינו שדווקא בגיל זה נפש הילד מעצבת ומייצבת את
השפעה בתת הכרתו נפש הילד בימיו הראשוני� ושנותיו הראשונות יש להתנהגות כי (

פתח סבי ג� תלמוד תורה לילדי� אלו בה למדו ללא תשלו�  ).גדולה על כל חייו
  .כולל ארוחת צהריי�, ג&ילדי� בכיתות א

  
  .לללל""""משה בצלאל זמשה בצלאל זמשה בצלאל זמשה בצלאל ז' ' ' ' ה רה רה רה ר המור המור המור המור,,,,ס של החברהס של החברהס של החברהס של החברה""""בביהכנבביהכנבביהכנבביהכנ' ' ' ' תורה אהבת חיי� כיתה אתורה אהבת חיי� כיתה אתורה אהבת חיי� כיתה אתורה אהבת חיי� כיתה אתלמוד תלמוד תלמוד תלמוד 
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ובחדר הגדול היתה המסעדה ', בבית הכנסת של החברה למדו ילדי כיתה א
מידי . שלמדו בבתי כנסת אחרי� בסביבה' וג' שבה אכלו ג� ילדי כיתות ב

  . ערב היו במקו� פעילות ושיעורי� לנוער

יר שהתפללו בו 'ביו� שבת היה החדר הגדול מקו� תפילה לקהל יוצאי טאנג
  .נהג� ונגוניה� כולל קטעי� בשפה הספרדיתלפי מ

  הדרשות בשבתהדרשות בשבתהדרשות בשבתהדרשות בשבת

היה ממהר . במש% עשרות שני� ביו� שבת קודש כ% היה סדר יומו של סבא
דר% זו . יפו' שמעבר לרח" משכנות"ויצא מביתו לשכונת , בסעודת הבוקר

ופעמי� רבות שלויתי (. מעמק שכונת בית ישראל, כולה עליה במעלה הר גבוה

 נאל# לעמוד כמה פעמי� בדר% ולנוח כשחיו% על פניו על הזכות הגדולה היה, את סבי

 ש� נת� שיעור כשעתיי� בפרשת השבוע .)שנפלה בחלקו לזכות את הרבי�
 שהיתה שפת א� של )לאדינו(לקהל יוצאי הבלק� בשפה הספרדית , ובהלכה
שליד " נחלת אחי�"שבשכונת " שאולי"ומש� המשי% לבית הכנסת . קהל זה

ש� נת� שיעור דומה בעברית קרוב לשעתיי� לקהל בני עדות , "ה יהודהמחנ"
לתפילת " מוסאיו�"בדר% נכנס לבית הכנסת , אחר כ% שב לביתו. המזרח
וער% בביתו סעודה שלישית מהירה ושוב יצא לדרכו הארוכה מעמק , מנחה

כשהדר% , "שער יפו"שלמרגלות " ממילא"ועד שכונת " בית ישראל"שכונת 
 במש% כשעה )לאדינו(ונת� שיעור בשפה הספרדית , ולה במעלה הרי�כמעט כ

ונת� , "חברת אהבת חיי�"וחצי לקהל גדול של יוצאי טורקיה ומש� שב ישר ל
שיעור זה התחיל כשעה לפני השקיעה על ידי אבי . שיעור נוס� במוסר ואגדה

וברעיונות רבי� , ל שנת� את השיעור בפרשת השבוע על דר% החסידות"ז
ומשהגיע סבי מעט לאחר השקיעה היה אבי מסיי� ונות� לו . נתחדשו על ידוש

תפילת ערבית התקיימה קצת אחרי זמ� . את רשות הדיבור שנמש% כשעה וחצי
  .כ% נהג עד יומו האחרו� ממש. יציאת השבת לפי שיטת רבינו ת�

" מוסאיו�"בתחילה היה סבי נות� את השיעור הראשו� בבית הכנסת 
אבל כששמע , בעברית לקהל יוצאי עדות המזרח" בוכרי�ה"שבשכונת 

שהגיעה קבוצה גדולה של עולי� חדשי� מארצות הבלק� שאינ� יודעי� 
מיהר לפתוח עבור� את השיעור בשכונת , ביהדות בי� ימינ� לשמאל�

יעקב ' ומינה תחתיו את ח" מוסאיו�"אבל לא הפקיר את הקהל ב". משכנות"
מתלמידיו של ,  ותלמיד חכ� חשוב ומזכה הרבי�ל  שהיה ענו"דואק הכה� זצ
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חברת אהבה "וממייסדי , ל בהיותו במצרי�"עזרא עטייה זצ' הרב הגאו� ר
ובבואו לאר# זכה להיות , שהיתה מקו� גדול של שיעורי� לקהל, ש�" ואחוה

 עשרות שני� .ל"שאול דוואק הכה� זצ'  האלקי חעוזרו בקודש של המקובל
  . עור זה במקו� סבי מדי שבת בשבתועד זקנה ושיבה מסר שי

היה בית הכנסת מלא מפה , "שאולי"כשנת� סבי את השיעור בבית הכנסת 
תעניות "ג� לימודי� ותקוני (. לפה בקהל שומעיו שנתקשרו אליו בעבותות אהבה

 ממול לבית הכנסת היה גר יהודי ).י סבי" זה עבבית הכנסת נעשו כל שנה " דיבור
" השומר הצעיר"שונא דתיי� שבניו התחנכו בקבוצי מחלל שבת בפרהסיה ו

  .שלצניני� בעיניו היו השיעורי� של סבא

שבת אחת בעת השיעורי� הגביה את הרדיו בקול גבוה מאוד להפריע 
הקהל שכעס על התגרות מכוונת זו רצה לקו� באמצע השיעור . לשיעור

ליו כלל וסבי מנע� בכל לשו� של בקשה לא להתייחס א, ולעשות בו שפטי�
, הלה שחיכה לתגובה והתכונ� לתגרה של ממש נתאכזב. ג� לא לאחר השיעור

ובשבת שלאחריה חזר שנית על התגרותו והקהל הזוע� נאל# להתמת� בגלל 
  .כ% חזר הדבר על עצמו במש% כמה שבועות. בקשת סבי

ירד לתו% בית הכנסת וסבי ביקש מהקהל לפנות , משראה הלה שמעשהו נואל
מי אמר שיש די� "משישב התחיל להתגרות בסבי בשאלות . ידולו מקו� ל

, "השכלה"אתה מרמה את האנשי� התמימי� שלא זכו ל, ודיי� ועול� הבא
 הקהל הנסער". לה� סיפורי� על מה שלא קיי� ואי אפשר להוכיחו ומוכר

אבל סבי , חשב שעתה הפע� הגיע הזמ� לשי� ק# לתעלוליו ויש לקרעו כדג
 וחיי% והחל לענות לו אחת לאחת ולהוכיח לו את הדי� בתנופת יד עצר�

חטאו ופגמו לפני שני� , והדיי� במעשי� שבכל יו� כשאנשי� שנפגעו עתה
ג� על עני� עול� הבא . ועוד כהנה וכהנה, בדבר שהוא מדה כנגד מדה לענש�

הלה שדברי� אלו לא נודעו . השיבו סבי בדוגמאות והוכחות מעניינות
החלה אמונתו בהשכלה להתערער קמעא והוריד , מוהוכ" משכיל גדול"ל

  .ונשאר עד סו� השיעור, ראשו

בשבת שלאחריה היה הוא בי� ראשוני הקהל שהמתינו לבוא סבי לשיעור 
אחר כמה חדשי� החל ללמוד במקומות  .והפ% לתלמיד קבוע וחזר בתשובה

. י�נוספי� ג� בימות החול עד שהחליט לתק� את מעשיו על ידי זיכוי הרב
ש עשרה שואני כב� (זכורני שבתחילת דרכו . והפ% למרצה מבוקש בנושאי יהדות

א הכה� "למהר(" שבט מוסר" הוא פנה אלי וביקש שאנקד לו את ספר )שני�

 . בתשלו� מלא)מאיזמיר
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        ....לללל"""" חיי� ז חיי� ז חיי� ז חיי� זמשהמשהמשהמשה""""רבות בשני� מר רבות בשני� מר רבות בשני� מר רבות בשני� מר 

הוא זכה לחל# את בניו , מש% שני� רבות זכה אד� זה וזיכה את הרבי�
מהקיבוצי� ולהשיב� בתשובה שלמה וג� שני� מבניו הפכו להיות ממזכי 

  .אחד מה� באר# ואחד מה� בניו יורק, הרבי�

סבי היה , שלפני תשעה באב" חזו�"בשבת , בהיותי כב� שמונה עשרה שני�
ולמסור " ממילא"התלוות אליו לשיעורו הקבוע בשכונת צרוד וביקש ממני ל

    )לאדינו( .את השיעור במקומו בשפה הספרדית
כשהגברי� ישובי� בו , מצאתי קהל מבוגר ירא שמי�, כשהגענו לבית הכנסת

, נתתי שיעור בהלכות תשעה באב". עזרת הנשי�"והנשי� ב, ביראת כבוד
  .בי� את ההלכות על בוריי�והקהל התעניי� ברצינות ושאל שאלות כדי לה

בדרכנו חזרה סיפר לי סבי את תחילת היכרותו ע� קהל זה כחמש עשרה שני� 
ג "כי מאז שנת תרפ(, כשעלו מטורקיה לאר# והיו רחוקי� מהדת לגמרי, קוד�

 ושלטונו של כמאל אתא "הרפובליקה הטורקית" הקמתנשתכחה תורה מתורכיה עקב 

 והכרחת היהודי� להנשא בנשואי� , עברית ויהדותטורק שסגר בתי כנסת ואסר הוראת

י " שנת תשבסו�רק . ועל הרבני� נאסר לגדל זק�, רחיי� לפני עריכת חופה וקדושי�זא

חכ� "תחת ה" חכ� באשי"ל ל"רפאל סבא� הנ'  נתמנה הגאו� רואז ,הוקלו מעט גזרות אלו
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 שוכנו בשכונת  ה�)א" שנפטר בשנת תרצל" זצראנו'בכור חיי� ביז' הקוד� ר" באשי
וסבי שרצה לקרב� פנה אליה� מבית לבית , שמול הר ציו�" מונטיפיורי"

מועדו� לסיפורי� בשפה " ממילא"ואמר לה� שהוא פותח בבית הכנסת 
הזמ� היחידי שהיה .  וכדאי לה� לבוא לשמוע ולהתרש�)לאדינו(הספרדית 

  .לה� פנוי היה בשבת ולכ� נקבע הזמ� לשבת אחר הצהריי�
באו לשבת נסיו� וישבו , � המשועממי� שטר� למדו את השפה העבריתהעולי

. אנשי� ונשי� במעורב במחשו� הגו� ע� סגריות בפיה� מול ארו� הקודש
.  ישב למול� ורק סיפר לה� מעשיות)שהיה קנאי נלהב לכל עני� שבקדושה(וסבי 

עע  דרכו של סבי היתה בספרו מעשה להתנו).מאות� מאות ואולי אלפי� שידע(
ולשת� את השומעי� , בכל הגו� בהתא� לקצב המעשה והשראת הסיפור

. והקהל נהנה מהתוכ� והחליט לבוא באופ� קבוע. בצורה חיה במסופר
במש% כמה שבועות לא הערתי לה� אפילו הערה קטנה , והמשי% סבי לומר לי

מששמעו כמה רבני� אשכנזי� את העני� באו להזהירני שא� , על התנהגות�
אמרתי לה� לכו תטפלו בקהל שלכ� ואל תגידו , יק ה� יחרימו אותילא אפס

  .לי אי% לטפל בקהל שלי
לאחר כמה שבועות נוספי� בקשתי שלא יכבו הסיגריות אלא ישאירו� לכבות 

ולאחר כמה שבועות נוספי� דברתי את� על . מאליה� כי אסור לכבות בשבת
. בכלל בשבתאיסור הדלקת אש בשבת והשפעתי עליה� להמנע מלעש� 

בינתיי� הגיע החור� . הדיבור על יהדות עוד היה רחוק והתאזרתי בסבלנות
והקהל בא למועדו� המעשיות ע� מטריות וע� בגדי� על ראש� שסחטו אות� 

לקח עוד כמה שבועות עד שהתחלתי לדבר על תורה . בכניסת� לבית הכנסת
החל , שבה�והקהל שספג סיפורי� והחל להבי� את מוסר ההשכל , ומצוות

בהגיע הקי# דיברתי על צניעות הלבוש . לשת� אתי פעולה מצוה אחר מצוה
  .ולאט לאט הפכו להיות הקהל שראית, ועל ההפרדה בי� גברי� לנשי�

והיה מגיע לבית סבי מדי פע� שינחהו " שוטר"זוכר אני אחד מה� שהיה 
  . כיצד להתנהג וממה להמנע בשבתות בה� הוצר% להיות במשמרת

זכו בהשפעת , הממשלתי" מול%"לק מבניה� שהיו בבתי ספר של הג� ח
וכ� זוכר אני . ויש אפילו שזכו להקי� בית חרדי, אבותיה� לקיי� תורה ומצוות

ואביו היה בא כל פע� , אחד מה� שבנו הפ% להיות שחק� כדורגל אהוד הקהל
  . לסבי ובוכה כתינוק על בנו שיזכה לשוב בתשובה

י היה סבי נודד ממקו� " תש&ט "שי� בשני� תשע� עליית העולי� החד
" מסירות נפש"דבר זה גבל ב. למקו� לעורר את העולי� לתורה ויראת שמי�
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והכו וחבלו ואיימו על , כי השלטו� השתדל למחוק מהעולי� זכר לדת, ממש
ולמרות זאת לא אמר סבי נואש ובמסירות נפש הקי� , כל מי שעמד בדרכ� זו
  .ולי�עולה של תורה בי� הע

, "אור יהודה", "יהוד"זוכר אני כשהייתי כילד מצטר� עמו לנסיעותיו ל
שבעקבות דבריו ומעשיו נשארו " עולי�"ופוגש חלק מקהל ה" פתח תקוה"ו

  .שומרי תורה ומצוות בתו� וביושר

סמו% לשכונות החרדיות בירושלי� הפגינו " אדיסו�"כשנפתח בית הקולנוע 
בעצומו של יו� שבת קודש בשעה ארבע אחר ו, יקירי ירושלי� נגד פתיחתו

והחלו , הצהריי� נפתחה הקופה למכירת הכרטיסי� להצגה של מוצאי שבת
מיד נאספו רבי� , קלי הדעת ופורקי העול לעמוד בתור לקניית הכרטיסי�

מספרי� שהל% סבי והכניס ראשו לתו% . מהתושבי� למחות על פרצה נוראה זו
וקיבל מכות מהמוכרי� והקוני� , בגופואשנב הקופה לעצור את המכירה 

והשוטרי� ג� יחד בכל חלקי גופו ולא ק� ולא זע ממקומו עד שהוצרכו 
  . לגוררו בכח רב

של סבא שדאג לה� משחר נעוריה� ועד לאחר " בני� היחידי�"רבי� היו ה
היו אלה בני ילדי� ממשפחות הרוסות שהאב נת� בכוס עינו או , נשואיה�

, והא� בסערת רוחה שבורה וכואבת ללא משע� ותומ%. אשחק בקלפי� וכיוצ
ופתאו� הסבא מופיע . גנבי�' והילדי� ברחוב המפתה להפכ� לקלי דעת ואפי

ודואג לכל , ולוקח את הילד ומכניסו לתלמוד תורה או פנימיה על חשבונו
" בר המצוה"בארגו� שמחת . בספרי לימוד ובתשומת לב, בבגוד, מחסורו

, וא� הוצר% לתמיכה לאחר מכ�.  השידו% וכל צרכי החופהוהשגת, והתפילי�
  .וכ% הקי� עולה של תורה והוציא יקר מזולל. ג� זה קבל

ג� ילדי� שהוריה� חשבו להכניס� למסיו� והשכני� או מכרי� הודיעו זאת 
כשכל , דאג להכניס� לפנימיות חרדיות ולגדל� לתורה ויראת שמי�, לסבא

והיו ילדי� כאלה . מוסדות מדי חודש בחדשוצרכיה� עליו כולל התשלו� ל
ובעוד , בירושלי�"  קטמו�& פורת יוס�", "בלומנטל", "דיסקי�"במוסדות 

  . פנימיות דומות במרכז האר#

הכניס� סבי לביתו ודאג לכל , פעמי� רבות עד שנתקבלו ילדי� אלו למוסדות
היה , ר#מצוות ודר% א, ועקב היות� מנוערי� מכל זיק של תורה, מחסור�

ורק בנוע� וח� שפתיו , מאכיל� ומשק� מבלי לכפות עליה� לבר% על האוכל
והיה הוא בעצמו או שולח אותי לומר עמה� פסוק , היה מנסה להניע� לבר%
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היו אלה ילדי� שלא שמעו מעול� פסוק זה . לפני השינה" שמע ישראל"
ו% ובמקו� זאת היו פותחי� פיה� בשירי רחוב מאוסי� שלימדו� בחינ

" ישראל"בבתי הספר של המדינה המכנה עצמה " מתקד�"וה" נאור"ה
  .הפושעת בחינו% מושחת וקלוקל לילדי ישראל בני אל חי

, בישיבות שכללו פנימיות והוצרכו משפחות התלמידי� להשתת� בהוצאות
כמה פעמי� כשלא היה באפשרות� לשל� היו המנהלי� מפני� אות� לסבי 

וסבי משהבי� שאי� , כל חודש במקו� ההורי�שית� את התחייבותו לשל� 
או שהורי� , ההורי� משתמטי� כדי לנצל את קופת הצדקה אלא שהמצב גור�

היה בשמחה מוסר בידיה� כתב , אלו בגלל קמצנות� ימנעו מלהכניסו לישיבה
. התחייבות לתשלו� חדשי לכל השנה עבור הנער ובלבד שישב ויעסוק בתורה

היה שמח , ד זה לא יצא ממנו תלמיד חכ� מיוחדג� א� ידע מלכתחילה שיל
לתת את התחייבותו כדי שילד זה ילמד במקו� ובחברה טובה וכשרה ויגדל 

  .  ירא שמי� ע� ריח תורה

הרבה אנשי� שנודעו כבעלי יכולת כלכלית היו מתדפקי� על דלתו לאחר 
הייתי ק� לפתוח לה� וסבי היה מוסר לה� מעטפה סגורה ע� , חצות לילה

. ס� שהכי� לצרכי מחיית� מבלי שבני אד� ידעו את מצב� הכלכלי הירודכ
תמיד הקפיד סבי שלא יגיעו שני� ביחד אלא קבע לכל אחד זמ� אחר כדי 

וזאת מלבד מה שהיה סבי הול% מדי . שלא יפגשו אחד את השני ויתביישו
פע� לבתי� שידע את מצב� ולקח עמו את אחד מנכדיו או תלמידיו שית� 

ולפעמי� אמר לי . לפעמי� בעילו� ש� הנות�, הבית מעטפה ע� כס�לבני 
ולפעמי� , לומר שסבא מסר את המעטפה כשכביכול איני יודע מה תוכנה

והיה ממתי� ברחוב . הייתי אומר סבא חייב לכ� כס� ושלח אותי להחזיר
  .הסמו% עד שאשוב שלא יראוהו ויתביישו

רותו וכשהגיע לגיל הנשואי� נתיית� בצעי. מ' ר. דוגמא אחת מיני רבי�
לאחר . וחפש עבורו שדו% מתאי�, השפיע עליו סבי להקי� בית בישראל

בירורי� רבי� שמע סבי על בחורה יראת שמי� ממשפחה טובה הנמצאת 
סבי נסע למושב המרוחק שהגישה אליו בחלק גדול , באחד ממושבי הדרו�

י הכלה ולשד% כדי לפגוש את הור, מהדר% היתה ברגל בדרכי חול ועפר
סבי , לקראת הפגישה בי� בני הזוג בקש הבחור מסבי שיצטר� אליו, ביניה�

,  בשמוע סבי את קול הכלה בדברה בענוה וצניעות.הסכי� ונסע עמו למושב
ואכ� השדו% ק� בקדושה , אמר לו זאת בת זוג% קחנה ושיהיה במזל טוב

י� הפ% לתלמיד לאחר נישואיו ישב אד� זה ולמד ובמש% השנ. ויראת שמי�
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לאחר . אשתו שהיתה אחות במקצועה פרנסה את הבית, חכ� ומזכה הרבי�
שני� משו� מה לא יכלה האשה להמשי% בעבודתה ונשארו ללא פרנסה 

זוכר אני אי% בעודי ילד היה הסבא לוקח אותי , ומטופלי� בכמה ילדי� קטני�
 בס% גדול מידי פע� עד מול פתח בית� ומוסר בידי מעטפה ע� שטרות כס�

  .באתי לשל�, סבא אמר שהוא חייב לכ� כס�, שאת� לאשה ואומר לה

 בעל חנות יש "מאה שערי�"שכונת בלאחר פטירת סבי נפוצה שמועה ש
, ללא תשלו�, שהיה נות� בכל יו� חמישי לעשרות משפחות של עניי�, מכלת

 ,כולל מוצרי� שלא היו נמצאי� אצלו בחנות, את כל המצרכי� שה� צריכי�
ק את לשני� הוא ח .כבשר וירקות, שהיה משיג עבור� באופ� מיוחד

, כשבוע לאחר פטירת הסבא .וכול� ידעו שהאד� הזה בעל חסד, המצרכי�
הכל היה מממ� . אי� לי מה לתת לכ�, אמר לה�,  ממנו מצרכי�בלכשבאו לק

עשה סבא שלי עמד מאחורי כל מפעל החסד הגדול מואז נודע של. מנח�' ח
  .י שאנשי� ידעו כלל מקיומובל, הזה

ביטוח "חי רק מכספי ה, לא נהנה לעצמו מצדקות שאס� וחלקסבי שכאמור 
ובשני� האחרונות . בדחקות ובעוני ולבש שני� רבות אות� בגדי�, "לאומי

בחדר אחד שהכיל שולח� יש� וכמה " חברת אהבת חיי�"לחייו גר בחצר 
,  ארו� בגדי�.)עליו אני ישנתי(זוג מיטות ברזל ישנות וספסל ע# רחב , כסאות

ארגז גדול היה לו בביתו שבו הביא את . ומקרר קט� שקירר על ידי בלוקי קרח
בארונות . ש� היו סדיני� שמיכות וכלי בית. חפציו המעטי� בברחו מטורקיה

  .הקיר היו כלי הפסח וכמה ספרי� בודדי�

מדי פע� . �שכלל חבילת תכריכי� וסבו, נוס� היה לו מעל הארו�" רכוש"
הצביע על חבילה זו , לתשובה ולתכלית החיי�, ברצותו לעורר את הבאי�

  .זה בלבד רכושי האמיתי שעמו אגיע לעול� הבא, והסביר את תכנה ואמר

כמה פעמי� היה פונה לסוחרי� ובעלי חנויות שהבי� שה� במצוקה כלכלית 
. מוטטוסכומי כס� גדולי� שישקיעו במסחר� ולא ית" הלואה"ונת� לה� 

  ".ויוכל הלוה לשל�' כשיעזור ה"תארי% הפרעו� היה 

 ,ובדר%" שמואל הנביא"פע� אחת נסע סבי ע� קבוצת אנשי� במשאית לקבר 
והוצרכו כול� לעצור על א� הדר% , המנוע ניזוק קשה עקב רשלנות הנהג
סבי בנחת וברגיעה שלח שליח שהל% . שהיתה אז סלעית ומרוחקת מכל ישוב

. י.סיפר לי הנהג מ. י� לשכור משאית חליפית להמש% הנסיעהברגל לירושל
מלבד הסכו� ) י" ל1500(שבערב בא אליו סבי ונת� לו מחיר מנוע חדש 
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לא הניח לו , משהתנגד הנהג בטענה שזה לא מגיע לו. שסיכ� אתו על הנסיעה
דבר זה השפיע על הנהג הנדה� עד . סבי עד שאילצו לקבל את כל הכס�

  .וב בתשובה שלמה וכ� עשהשגמר אומר לש

סכומי� אלו הגיעו לסבי בעמל רב לאחר כתות רגלי� מפר% ואפילו מבייש בי� 
  .בעלי בתי חרושת וסת� חנויות בירושלי� ובמרכז האר#

בטר� הספיק סבי . פע� קיבל סבי תרומה כמה זוגות נעליי� לחלוקה לנצרכי�
 וגנב את כל "חברת אהבת חיי�"נכנס אחד מתושבי ירושלי� ל, לחלק�

במחיר נמו% מאוד " שוק מחנה יהודה"הזוגות והציע� למכירה על המדרכה ב
לאחר . דבר שהחשיד את השוטרי� שעצרוהו לבדיקת מקור הנעליי�, מערכ�
מהמשטרה קראו לסבי ". חברת אהבת חיי�"הודה שגנב� מ" קשה"חקירה 

 על גניבת נא להגיש תלונה, ואמרו לו אד� זה מודה שגנב את הנעליי� ממ%
סבי צעק על השוטרי� באיזה רשות עצרת� אד� . הנעליי� כדי שתוכל לקבל�

אני קבלתי את הנעליי� כתרומה , והכרחת� אותו להודות במה שלא עשה
בבקשה למסור לו את הנעליי� , ונזקקתי לכס� ומסרתי לו אות� שימכר�

  .שימכור אות� בשליחותי
אבל , גנב ע� הנעליי� לחופשישלחו את ה, השוטרי� שלא הבינו מה קורה

כששמע . הגנב מחמת בושה ברח מירושלי� והשאיר את בני ביתו ללא תומ%
. הצטער מאוד ולאחרי מאמצי� מרובי� מצא את הגנב במרכז האר#, זאת סבי

אני מבי� שהיה , אתה בשבילי לא גנב, מיד פנה אליו סבי ואמר לו למה ברחת
וב הביתה כבר יודעי� ממני שאני קח כס� וש, ל% צור% בכס� והכל בסדר

ולא נח עד שהשיבו בכבוד , נתתי ל% את הזכות למוכר� ושמ% נקי בעיני הכל
התור� ששמע זאת בא בכעס לסבי וחרפו וגדפו מדוע . למשפחתו בירושלי�

בעמל רב סבי פייסו באומרו , לקח נעליי� שנתנו לו כתרומה ומסר� למכירה
שקלתי בדעתי שיותר מצוה לתת� לאד� ראה מצב אד� זה היה מאוד דחוק ו

וקיבל את כל הבזיונות מהתור� . זה למוכר� כדי שיביא טר� לבני ביתו
  . באהבה כדי שהגנב ומשפחתו לא יפגעו כלל מכל העני�

.  חליפה עבור חת� נצר%בתל אביב לבגדי� מבית חרושתסבא קיבל תרומה 
, לה חדשה של בגדי�בדרכו לירושלי� ישב לידו עבריי� שראה שלסבי יש חבי

יפו בירושלי� בה היה ' חהתחנה המרכזית היתה אז במרכז ר. והחליט לגנבה
 וסחב את "שוק מחנה יהודה"הגנב הקדימו וירד בתחנה של . אמור סבי לרדת
משירד מהאוטובוס פרס אותה לעיני עוברי� ושבי� והציע  .החבילה אתו

 היה מסומ� אצל� בלשי המשטרה שהוא. אותה למכירה בעשירית משוויה
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תפסוהו ולקחוהו למשטרה וחקרו אותו על מקור החליפה עד שהודה שגנב 
מהמשטרה קראו לסבי וכשהגיע אמרו לו הנה החליפה שהגנב . אותה מסבי

  .תאשר זאת ואישור% ישמש כעדות נגדו ותקבל את החליפה, הודה שגנב ממ%
 אני נתתי לו את . הוא לא גנב כלו�,סבי אמר לה� באיזה רשות עצרת� אותו

השוטר אמר .  הוא לא גנב,גרוש אחדזה שלו וזכותו למכרו אפילו בשביל . זה
 אבל לפי דברי% נאל# ,תראה אנחנו יודעי� שהוא גנב וג� הוא הודה, לו

מה את� עוצרי� אד� ח� . אמר לה� בוודאי תשחררו אותו. לשחרר אותו
 זו ,ו למה עשית כ%כשנודע הסיפור לתור� הוא רגז על סבי ואמר ל .מפשע

  .ו"אמר לו סבי בעד כל הו� שבעול� אני לא אהיה מוסר ח. חליפה יקרה

" רב" יש אד� בולגרי המכונה שבתל אביב  לופע� נודעשסבי י לסיפר 
, "קידוש" ועושה לה� "מכבי"שמעלה נשי� לתורה וכל שבת הול% למגרש 

אי� לדיי� " אמר אז הואו. ומבר% אות� בהצלחה תו% כדי חילולי שבת נוראי�
בתל נסע לשבת לבית בנו שגר בשכונת שפירא ו. "אלא מה שעיניו רואות

משראה מה .  של הבולגריבית הכנסת ובבוקר הל% רגלי מרחק ניכר עד ,אביב
ל "יעקב טולידאנו ז'  רלתל אביבשראה יצא מיד לביתו של הרב הראשי 

ר חמור כזה יש דב, אמר לו סבי .שבת קודשומצאו סועד סעודת שחרית של 
אמר לו בא נצא שנינו . אמר לו ומה אעשה לא שומעי� לי. בעיר% ואתה שותק

 לבית כנסת וסבי נכנס ,בדר% עצרו. בית הכנסתיצאו שניה� לכיוו� ו ,ונפגי�
 בני אד�ויצאו כמה עשרות . שהיו בסו� מוס� ושכנע אות� להצטר� להפגנה

בראש� והחלו להפגי� וסבי תל אביב כשהרב טולידאנו רבה הראשי של 
 לא יכלה , והיות ורבה הראשי של הציוני� השתת�,ולצעוק על חילול הקודש
.  וכנגד זה באו העיתונאי� ועשו מזה סיפור של�,המשטרה לעשות כלו�

  .ובזכות זה כמה שני� פסק הדבר עד שחזר לקדמותו

 שבמזרח לבית הגדול בית הכנסת בשטח שבי� " אהבת חיי�רתחב"בחצר 
 ובצמוד לבית הגדול היתה דירה בת חדר וחצי ,רב היתה חצר ארוכהשבמע
 לחדר הגדול בית הכנסת סבי הרס את הדירה ובנה על כל המרחב שבי� ,קטני�

והיות ולא היה צור% יותר . מבנה ארו% שלידו היתה חצר לאור% כל המבנה
ור סבי עבר לג, בתלמוד תורה כי הילדי� נקלטו בתלמודי תורה טובי� בסביבה

היו ש� כעשרי� . גדול ובמבנה ארו% זה הקי� בית יתומי� ומסכני�הבחדר 
אחד ב� שמונה   עד עשר שני� פרט לבחורבעמטות והילדי� היו בגיל ש

ובלילה יש� ע� הילדי� כדי שלא יהיו , עשרה מחוסר בית שלמד בישיבה ביו�
  . סתבבית הכנ והילדי� אכלו ,פנימיה הפ% למטבח הבית הכנסתמטבח . לבד
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כשבועיי� שכב בביתו . למשכב ואיבד את ההכרהסבי כב� ששי� נפל  בהיות
 ,למיניה�" מרק "אלו סוגי ו הי,מחוסר הכרה וחי על נוזלי� בלבד שגמע בפיו

 כל רבני וגדולי אר# ישראל וראשי ישיבות מכל העדות .'וכדו" יוגורט"או 
ות ואמירת תהילי� באו לבקרו ובכו בקול ר� ובלב מר על מצבו ועוררו לתפיל

ובחסדי שמי� פתאו� שב להכרתו ללא , ברחבי האר# והעול� לרפואתו
אבל כוחותיו טר� חזרו . ובתו% כמה ימי� חזר לתפקוד רגיל, תרופה מיוחדת

 ואת ,את הפנימיהסבי סגר לפי הוראת הרופאי�  ,לגמרי וסבל מחולשה כללית
� עבור� מדי חודש  לשלתו% התחייבותכל הילדי� הכניס למוסדות אחרי� 

  .י לחודש לכל תלמיד" לעשרי� וחמשבחדשו כ

באה אחותו מטורקיה לבקרו ושהתה בבית אחיו , בהיות סבי כב� ששי� ושבע
זוכר אני שכשבאה לבקר את סבי אמרה לו מתו% . הבכור שגר ברחוב הסמו%

שהתגורר  "יו� טוב("אחי% הקט� ממ% , כמה אתה נראה טוב וצעיר", אהבה כנה

נפל סבי למשכב , כמה ימי� לאחר שנסעה חזרה".  נראה מבוגר ממ%)רקיהבטו
ושוב למעלה משבועיי� היה בביתו מחוסר הכרה כשטובי . ואבד את הכרתו

סבתי התנגדה , משהורו על אשפוזו. הרופאי� ותרופותיה� לא הצליחו לרפאו
ת ל לקח על עצמו את כל ההוצאות הנצרכות כדי שיטופל בבי"ואבי ז, בתוק�

סבי לא הוצר% למזו� דר% הורידי� כי פיו היה תקי� . תחת הדרכת הרופאי�
. היה לועס ובולע למרות היותו מחוסר הכרה' ומאכלי� קלי� כדייסא וכדו

בהוראת הרופאי� נאסרו הבקורי� לחדרו ורק גדולי ישראל מיוחדי� הורשו 
אל ברחבי ושוב תפילות ותחינות של אלפי בני ישר. להכנס ולעמוד ליד מטתו

  .האר# והעול� עלו למרומי� ושלחו את השליח הנכו� להצילו
ר שטארק שהיה רופא עצבי� "זוכר אני שיו� אחד מצבו החמיר והוזמ� ד

כשהכל . לאחר שבדקו אמר אי� לי תרופה לחולה זה ששעותיו ספורי�, ידוע
חברת "לפתע בא לבקרו אחד המתפללי� בבית הכנסת של , עמדו אובדי עצות

מששמע את קביעת . שהיה אז זק� מאוד" מולא אשר יזדי"בש� " ת חיי�אהב
תביאו לי חתיכת . מנח�' אמר אני מוכ� להסתכ� כדי להציל את ח, הרופא

מיד רצתי לבית המלאכה לפחי� של אחיו שהיתה בקרבת מקו� . בדיל חדשה
" מולא אשר. "והבאתי פס ארו% של בדיל חדש שלא נעשתה בו מלאכה

ומשנמס הבדיל יצק אותו לתו% סיר , בדיל בתו% מצקת של מרקהרתיח את ה
הבדיל התקשה בתו% המי� . מלא מי� כשבפיו הזכיר את ש� סבי וש� אמו

זיהינו מיד את . לגוש שטוח בדמות ראש אשה ע� שתי חורי� במקו� העיני�
ושאל , אמר אשה זו עשתה לו עי� הרע" מולא אשר"ו, צורת אחותו של סבי

ואמרו לו שיש סבו� קט� של המטוס שבאה בו , חפ# ממנהא� יש איזה 
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ומיד . מנח�' אמר תרחצו בזה את ח" מולא אשר. "ושרחצה בו את פניה וידיה
וממש בסיו� הרחיצה נפקחו , אמי ואני רחצנו את כל גופו של סבא בסבו� זה

רק ו, נשתתקה ידו מיד לאחר שיצק את הבדיל" מולא אשר"ל(. עיניו וחזר להכרתו

 לקח עוד כחודש ימי� עד שחזר לדיבורו .)חר כמה ימי� שבה לתפקד כרגיללא
הקשה הארוכה ויו ותפילותיו והליכתו מעשוהמשי% בכל , ולתפקודו הרגיל

  .  מידי שבת לזכות את הרבי� בדרשותיו כקד� עד יומו האחרו�

זוכר אני , הכרת הטוב שהיתה לו למי שסייע בידו אי פע� היתה ללא גבול
בקש מסבי שיל% " חברת אהבת חיי�" פע� כספי� לחו# לאר# שתר�שאד� מ

היתה זו ישיבה רחוקה מהעיר ". יבנה"לבקר את בנו שנמצא בישיבה ליד 
וסבי למרות גילו המבוגר לא , והמרחק שהוצר% ללכת ברגל היה גדול מאוד

וביקש מאמי . הזמינו לבקר אצלו בירושלי�ג� רק שהל% לבקר את הב� אלא 
ובמש% הזמ� קרבו סבי מאוד ושד% אותו , חו בביתנו בכל פע� שיבואל לאר"ז

  .ע� בת אחד ממקורביו בתל אביב וזכו להקי� בית קדוש לתפארת

דאג לה סבי , פלור דאנו�' של החברה במרכז גב" קופות"כשנפטרה גבאית ה
  . 'לסידור כל ענייני הקבורה וקניית הקבר ובניית המצבה וכו

        פרק הפרק הפרק הפרק ה

        תתתתתקוני� ותפילותקוני� ותפילותקוני� ותפילותקוני� ותפילו
  

בכל שנה בימות הקי# היה סבי מכנס קהל גדול לעשות תקוני עוונות על פי 
סדר תקו� ארבע וא שכללו צומות וסיגופי� "ש זיע"ל והרש"כוונות האריז

  .מיתות בית די� וגלגולי שלג
" בית ישראל"את גלגולי השלג ערכו בחדר ההלבשה של המקוה בשכונת 

ח עד שהתקבל משטח של כמה שהיו מרצפי� אותו בעשרות בלוקי� של קר
ומתגלגלי� עליו בעוד� בצו� . מטרי� מרובעי� מרוצפי� בגוש קרח אחיד

במש% שבוע היה סבי צרוד , לאחר תקו� זה. וללא לבוש כמה וכמה פעמי�
  .ושתייתו היתה מי� חמי� בלבד

את לולביה� " הושענא רבא"דרכו של סבא היתה לקבל מהקהל בכל שנה ב
ובכל עת צרה וצוקה מיוחדת היו , � על גג בית הכנסתואתרוגיה� ולאחסנ

הקהל מקיפי� את תיבת בית הכנסת או ציו� הצדיק עליו התפללו כשלולבי� 
והגזרות או , תפילות אלו מעול� לא הושבו ריק�. בידיה� ובקשו רחמי�

  .שנתבטלו או שגררו אחריה� הצלה ונצחו� לע� ישראל



מד תולדות מנחם

וכבר נודע שכוונתו , קרוב למצרי�ה "אל עלמיי�"כשהצבא הגרמני הגיע ל
וכרת ברית . היתה להגיע לסוריה ומש� לאר# ישראל להשמיד את כל היהודי�

. ס.ש שאימ� אנשי ס"אמי� אל חוסייני ימ' המופתי של ירושלי� חאג ע�
יהודה פתייא ' המקובל הקדוש ח. והיתה עת צרה ליעקב, ערביי� לצור% זה

וחלק אות� לארבע קבוצות ושלח� ל כנס את הקהל לתפילה מיוחדת "זצ
שבעה כורתי "לארבע פינות ירושלי� שיעמדו ויתפללו בסדר ההקפות של 

  .שתיק� ועוד" ברית
יהודה לקרא ' לאחר התפילה שלח ח, בראש אחת הקבוצות העמיד את סבי
תפילותי% היו� פעלו ובלבלו את שרו , לסבי ובנוכחות כל הנוכחי� אמר לו

 .ומעתה יל% הוא לרוסיה וש� יפול, ות סוריה ברוסיהשל היטלר והחלי� אותי
יעקב אבוחצירא ' לאחר ימי� מועטי� בא הגאו� הקדוש המלומד בניסי� ר

ל ובקשו לבא ע� קהל על קברו "יצחק אלפייה זצ' א בחלו� לח"ל זיע"זצ
ראה (יצחק הגיע בניסי� למצרי� ' ח, בדמנהור שבמצרי� ולהתפלל על המצב

, ל והרבו בתפילה"יעקב זצ' שתטחו עמו על ציונו של ר וכנס קהל שה)להל�
ש "והיטלר ימ, "אל עלמיי�"הצבא הגרמני הובס ב, ביו� השלישי לתפילת�

  . ויצא למלחמה ברוסיה ש� נחל את מפלתו, "רוסי�"בגד באנשי בריתו ה

ח כשאוייבי ישראל כתרו את "מלחמת תשבסיפרו לי אנשי� שזכרו אי% 
, ר# ממצרי� בדרו� וסוריה בצפו� דר% ירד� שבמזרחהיישובי� היהודיי� בא

לקח סבא קהל גדול ובראש� ילדי� ולולבי� ושופרות ויצאו להתפלל 
" מחנה יהודה ונחלאות"ועד שכונות " שכונת הבוכרי�"ברחובה של עיר מ

 וחלק מבעלי החנויות כשראו� סגרו את חנויותיה� והצטרפו לתפילה בבכי
לאחר תפילות אלו . שבו בתשובה במעמד זהחרדה על המצב ורבי�  מתו%

צבא קט� ללא נשק ע� מקלות ופחי� בידיה� הניס רבבות חיילי� ערביי� 
  . והיישוב היהודי באר# ניצל, מצויידי� בנשק

ל שפע� אחת ביו� ראשו� של פסח באמצע תפילת שחרית "סיפר לי אבי ז
כרחי� להפציר אמר סבי לקהל שיש גזירה נוראה על היישוב באר# ישראל ומו

יש לאחר , וא� על פי שלפי ההלכה אי� מתעני� ביו� טוב עד חצות, בתפילה
ג מידות של "את הסעודה עד סמו% לשקיעה ולהרבות בתחנוני� ובסליחות ובי

קהל גדול מתלמידיו ומכריו הצטרפו לתפילה ונהיה רעש בכל . רחמי�
 וסבי השיב לה� ,הרבני� בקשו מסבי להפסיק מפני כבוד יו� טוב. השכונות

אינכ� יודעי� מה קשה הגזירה ואי� לנוח עד שתתבטל והמשי% ע� הקהל 
איזה זמ� לאחר חצות עצר סבי . להרבות בתחנוני� וסליחות כיו� כיפור ממש



מה תולדות מנחם

הגזירה ' תפילתכ� וברו% ה' ואמר לקהל לכו לאכול בשמחה לחמכ� כי רצה ה
  .נתבטלה לגמרי

        ....לביטול גזירות רעותלביטול גזירות רעותלביטול גזירות רעותלביטול גזירות רעות) ) ) ) דדדד""""ביבות שנת תשיביבות שנת תשיביבות שנת תשיביבות שנת תשיבסבסבסבס((((סבי בתפילה ברחובות ירושלי� סבי בתפילה ברחובות ירושלי� סבי בתפילה ברחובות ירושלי� סבי בתפילה ברחובות ירושלי�     

        בית ישראלבית ישראלבית ישראלבית ישראל' ' ' ' הקרב על שכהקרב על שכהקרב על שכהקרב על שכ

ח החליטו חיילי הלגיו� " הכריזו על הקמת מדינת� באייר תשלאחר שהציוני�
הירדני לכבוש את השכונות היהודיות בירושלי� ולהשמיד להרוג ולאבד את 

  .כל התושבי� ושלל� לבוז

שמול " נבי סמואל" מעל ההרי� העוטרי� את ירושלי� במזרחה ובצפונה
שלטו חיילי , "הר הצופי�"הקצה המערבי ועד הר הזיתי� שבמזרח כשביניה� 

ותחת חיפוי של פגזי תותחי� , הלגיו� ומש� חלשו על כל ירושלי� החדשה
  .שהומטרו על השכונות התקרבו אליה�

" בתי זיבנברג�"ו" נחלת יצחק", "נחלת שמעו�"ו" שמעו� הצדיק"השכונות 



מו תולדות מנחם

בית ישראל מצפו� נפלו בידיה� והתושבי� היהודי� ברחו על ' שכשגבלו ע� 
הרסו את הבתי� ומחקו את , לאחר שחיילי הלגיו� בזזו את הרכוש. נפש�

  ".בית ישראל"' השכונות ועמדו נוכח שכ

על ידי הלגיו� " בית ישראל"' ח הופגזה שכ"באייר תש' בחוקותי כ' בשבת פ
, מו על הריסות השכונות הנכבשותוצלפי הלגיו� שהתמק, "הר הצופי�"שב

הצמוד " השטיבלא%"ס המרכזי של השכונה ו"ירו במדוייק על מתפללי ביהכנ
  .והרגו באותה שבת שני� עשרה אנשי� ונשי�, לו

התושבי� שגרו על גבול השכונה ברחוב , לקול שריקות היריות ורע� הפגזי�
ובית , רי� בעירשמואל הנביא וסביבותיו ברחו כל עוד נפש� ב� לאזורי� אח

הכהני� התמלא ' שאול צדקה שהיה בלב השכונה ברח' הכנסת של הר
באנשי� נשי� וט� שהצטופפו בה ובעזרת הנשי� הסמוכה אליה רועדי� 
ופוחדי� מאימת האוייב האכזר שהצהיר מפורשות שרצונו לטבוח את 

  .לבטל את רוע הגזירה' ל שיתפלל לה"ובקשו מסבי זצ, היהודי�

א שבתהילי� תשעי� ואחת "שלו� בקש שכול� יגידו פרק צסבי עליו ה
זמ� קצר לאחר שסיימו לומר את . פעמי� רצופי� ועמד בתפילה מקירות לבו

  .הפרק בפע� התשעי� ואחת  פסקו הפגזי� והתושבי� שבו לבתיה�

חיל הלגיו� שחנו על גבי השכונות ההרוסות החלו להתכונ� , לאחר כמה ימי�
 ותחת חיפוי של אש פגזי� שהפציצו ,להשמידה כליללהסתער  על השכונה ו

, וכדורי יריות הצלפי� שמלאו את רחובותיה, "הר הצופי�"את השכונה מעל 
בתי הכנסת שבשכונה מלאו מתפללי� . שמואל הנביא' התקדמו לעבר רח

  . שאמרו תהילי� ללא הפוגה ובקשו תחנוני� מבורא עול� שוכ� שחקי�

קהל רב שנקבצו אליו הוציא ספר תורה לרחוב ל בלווית "מנח� זצ' סבי ח
זוננפלד וצעד ע� הקהל לאור% הרחוב כולו פעמי� רבות הלו% ושוב החל 

' הבוכרי� ועד סמו% לגב שכ' בצלאל אשכנזי הגובל ע� שכ' ר' מפינת רח
כשבקול בכי וזעקה צעקו כול� " מאה שערי�' שבקרבת שכ" בתי הונגרי�"

יושב בסתר "א שבתהילי� "סבי צעק את פרק צ. לבורא עול� ושוועו לרחמיו
פגזי� התעופפו מעל לראש� ונתקעו . והציבור אחריו, בקול ר�" עליו�

בקירות הבתי� וסבי סימ� לקהל הנפחד שימשיכו ללא הפוגה וללא פחד 
הלגיונרי� שהתקדמו והגיעו עד לגבול בתי .  מלומר את הפרק תו% כדי צעידה

ואכ� . ניכרה לעי� כל' יבה הגיונית ותשועת הנעצרו ללא כל ס, השכונה ממש
 לגבולה של ירושלי� כשנושק אליה הגבול של הפכה" בית ישראל"שכונת 



 מז תולדות מנחם

שמואל הנביא שעד קרוב ' ובית מנדלבויי� שבמעלה רח, מדינת ממלכת ירד�
הפ% לסיו� העיר ולשער מדינת , אליו הגיעו המתפללי� ע� ספר התורה וסבי

  . ירד� במש% שני� רבות

  
        ....שששש"""" ת ת ת ת&&&&####""""מודעה זו היא מבי� השני� תרמודעה זו היא מבי� השני� תרמודעה זו היא מבי� השני� תרמודעה זו היא מבי� השני� תר

סיפר לי סבי שפע� הל% ע� למעלה ממני� בני אד� בהר הזיתי� בדרכ� 
ופתאו� שמעו שמקבר אחד יוצא קול . חיי� ב� עטר לתפילה' לקברו של ר

  . עו ברור קול אד� מדבר מתו% הקברכמה מה� התקרבו ושמ, מדבר
רק , % הקבר כול� נבהלו וברחולפתע ראו שהמצבה מתרוממת ואד� יוצא מתו

ואמר לה� אני יהודי . סבי ועוד אחד נשארו ופנו למת ושאלוהו מה קורה כא�
 שקניתי כא� קבר ופתחתי אותו ושמתי עליו אב� "מחנה יהודה"שוק פשוט מ
והיות וזה סו� האד� אני בא כל יו� וסוגר מעלי המצבה ואומר כל , מצבה

  .זר הביתההמקו� וחואת התהילי� בקבר לקדש 



מח תולדות מנחם

כשכל האר# חרדה " ששת הימי�"ז לפני מלחמת "זוכר אני שבשנת תשכ
  ,ממלחמה קרבה ובאה לאחר שנשיא מצרי� הכריז על סגירת מיצרי טירא�

 אטבח אל"ובעזה נופפו הערביי� את נשק� בתהלוכות ברחובות בזעק� 
די יצא סבי ע� קהל ולולבי� בתפילות ברחובות ירושלי� כשילדי תלמו". יהוד

בשעות  לאחר ימי� בודדי� הייתי בביתו. תורה הוו את חיל החלו# שלו
ראה להל� (ל "יהושע שראבני זצ' הבוקר כשנכנס אליו המקובל הצדיק ח

אתמול בלילה הקריאו לי בחלומי את הפסוק , מנח�' ח,  ואמר לו)אודותיו
 ודברו שניה� על כ% שמיד תפרו#" תרו� יד% על צרי% וכל אוייב% יכרתו"

וזאת בטר� . מלחמה ובתו% שבוע ע� ישראל ישוב להתפלל בכותל המערבי
 נודע ואחר כ%(נודע א� חוסיי� מל% ירד� יצטר� למלחמה כוללת נגד ישראל 

 שלא יגרר אחר הצהרותיו של באר# ישראלשבהסכ� חשאי סכמו אתו תופסי השלטו� 

ובשבוע , היה וכ� .)וממש בטעות נגררו שני הצדדי� למלחמה זו. נשיא מצרי�
  .שלאחריו עמדו בחורי ישראל מול הכותל בתפילה ובתקיעת שופר

כפר "ה שליד "חיבה מיוחדת היתה לו לקבר בנימי� הצדיק ב� יעקב אבינו ע
והיה מדי פע� מארג� נסיעות בכמה משאיות מירושלי� ותל אביב ג� , "סבא
  .פרטש� פעל ישועות גדולות לכלל ול.  לתפילות על ציונו הקדוש,יחד
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נ תולדות מנחם

ער% ש� תפילות , באחת מנסיעותי אתו ע� קהל גדול מאוד באמצע הקי#
, ע� לולבי� משעות הבוקר המאוחרות ועד הערב" הקפות"נוראות וסליחות ו

אולי זה סת� קבר , בדרכנו חזרה אמרתי לו מני� ל% שזה קבר בנימי� הצדיק
י� ב� יעקב אבינו וענה לי יודע אני בבירור שכא� קבור בנימ. של שיי% ערבי
ואי� ל% מושג איזו הארה נפלאה יש במקו� הזה עד כדי כ% , עליה� השלו�

שא� יכולתי הייתי עוזב את כל עיסוקי ובא לגור בסמו% לציו� ולהיות 
מת ששת הימי� הצעתי לסבי לעשות לאחר מלח .של מקו� זה" שמש"ה

סבי כמוב� , הקפות במערת הנביאי� חגי זכריה ומלאכי שבמרומי הר הזיתי�
הקפות ושבעה כורתי "הסכי� ופרס� לקהל ונאספנו כמה מנייני� ועשינו 

לאחר שסיימנו אמר לי סבי שהנביאי� חגי ומלאכי עמדו אתנו ". ברית
. שאלתי אותו ומה ע� זכריה ואמר לי שאינו בטוח שקבור ש�. בתפילה

 זה זכריה הנביא שנבא  בתחילת בית שני ע� חגי ומלאכי ואי�נבאהכוונה לזכריה הנביא ש(

  .) בבית ראשו� שקברו ידוע בתחתית הר הזיתי�

זכורני שפע� נסענו ליבנה לתפילה שארג� סבי על קברו של התנא הקדוש 
ופני סבי קרנו , ע� קהל גדול מאוד" רב� גמליאל דיבנה"נשיא הסנהדרי� 

  . מאושר מכל רגע של תפילה במקו� קדוש זה

לי� לקבר ד� ב� יעקב ועשו ש� תפילה גדולה פע� כנס סבא קהל גדול מירוש
משסיימנו זכורני שהסבא חיי% ושמח וכמדומני , שנמשכה רוב שעות היו�

  .שאמר שתפילה זו עשתה רוש� גדול בשמי� ובטלה גזירות רעות

כמה פעמי� בשנה ער% תפילות על קברי הצדיקי� בגליל במעמד קהל שבאו 
 .) משאית הכילה כשישי� איש בער%כל(. עמו במשאית ולפעמי� בשתי משאיות

השכרת המשאיות עלתה יקר ומכירת הכרטיסי� למימו� הוצאות הנסיעה 
מעול� לא כיסו את הקר� כי רוב הכרטיסי� ניתנו בחינ� לנוסעי� שלא היתה 

אנשי� שהגיעו מתו% רצו� להתפלל ה� אבל היו , יד� משגת לקנות כרטיס
  .באמת ולא לש� טיול גרידא

 ברי הצדיקי� בגליל ארכו שלשה או ארבעה ימי� רצופי�הנסיעות לק
בצהריי� קבלו הפסקה ". הקפות"כשכמעט על כל קבר משתהי� לעריכת 

קצרה לקניית מצרכי מאכל ואכילת� בג� ציבורי או בעזרת נשי� של אחד 
סבי נהג לקחת עמו . ושאר היו� קודש לתפילות. מבתי הכנסת שבדרכ�

הרתיח בו מי� לכל הנוסעי� לשתיית קפה ותה וחבית פח גדולה ל" פרימוס"
ופעמי� רבות לאחר נסיעה מפרכת הכוללת עליה על הרי� בדר% . בוקר וערב

, סלעית לעבר קברות תנאי� ואמוראי� החבויי� אי ש� באיזו מערה נסתרת



נא תולדות מנחם

היה בעצמו ממלא וסוחב את חבית המי� הכבדה ומדליק את הפרימוס 
  .ומרתיח מי� לצור% הקהל העיי�

בנסיעות אלו היו ישני� בדר% כלל לילה בטבריה על קרקע בית הכנסת הסמו% 
ל הספרדי "ולילה שני בבית הכנסת על ש� האריז. מאיר בעל הנס' לציו� ר
 )לאחר שינה מועטת(ש� היה סבי מעיר את הנוסעי� כבר בחצות . בצפת

וש ובלילה השלישי על יד ציו� התנא הקד, לתפילות וסליחות עד אור הבוקר
כשהיתה הנסיעה בת שלשה ימי� ישנו בלילה השני פעמי� . י במירו�"רשב

  .בצפת ופעמי� במירו� לפי העני�

        

        אאאא""""שמעו� בר יוחאי זיעשמעו� בר יוחאי זיעשמעו� בר יוחאי זיעשמעו� בר יוחאי זיע' ' ' ' אלעזר ב� ראלעזר ב� ראלעזר ב� ראלעזר ב� ר' ' ' ' סבי יחד אתי על ציו� רסבי יחד אתי על ציו� רסבי יחד אתי על ציו� רסבי יחד אתי על ציו� ר
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יוסי בנאה הקבור בבית הכנסת ' היה סבי מקפיד ללכת לקבר התנא ר" צפת"ב
והיה ,  שעות שלפני הצהריי�שבתו% העיר ולעשות ש� סליחות במש% כמה

  .אומר שהמקו� מסוגל מאוד

עמד סבי שקוע " גוש חלב"פע� כשהגענו לציו� שמעיה ואבטליו� שב
כשיצאנו שאלתי אותו מדוע נתעכב יותר . במחשבתו כשעיניו עצומות

  .ואמר לי הרגשתי רוחניות גדולה הפע�, מהרגלו

י "אביו של רשב" אייוח"ג� היה מקפיד להשתטח בתפילה וסליחות על קבר 
  ". גוש חלב"מאיר בעל ההקדמות הנמצאי� ב' ועל קבר ר

כ� היה משתדל לערו% תפילה על פתח מערת חנה ושבעת בניה שבתו% בית 
הנקרא בטעות קבר הושע ב� בארי , יהושע ב� חנניה' מול קברו של ר(החיי� בצפת 

  .ס ב� יאירפנח'  ולא היה מוותר על שבעה הקפות סביב קברו של ר.)הנביא

בבית " צפת"סיפר לי דודי שפע� בהיות סבי ע� קהל גדול מתפללי� מנחה ב
 לפתע יצא נחש גדול )לבית החיי� הסמו%, של הספרדי�(י "הכנסת על ש� האר

ל תורה "שלפי המסורת במערה זו למד האריז(מהמערה הנמצאת בקיר בית הכנסת 

 ועלה על גו� .)על שמו לאחר פטירתו בית הכנסתולכ� נבנה במקו� זה , ע� אליהו הנביא
 סבי שהיה. והניח את ראשו על יד אזנו של סבי ואת גופו כר% על מתניו, סבי

הקהל הנפחד רצה להפריע את סבי . שקוע בתפילתו לא הרגיש מאומה
אבל דודי מנע זאת מה� ובקש שישארו בשקט עד שיגמור סבי את , מתפילתו
ירד הנחש ושב , תו והחל לפסוע לאחורכשסיי� סבי את תפיל, והנה. תפילתו

  . למש% הרבה שני�ומאז סגרו את פתח המערה. ומת שבאאל המערה כלע

בניהו ב� בניהו ב� בניהו ב� בניהו ב� """"מעול� לא ויתר סבי על עריכת תפילות על ציונו הקדוש של 
  .  שליד צפתאאאא""""זיעזיעזיעזיע" " " " יהוידעיהוידעיהוידעיהוידע

קבר זה ידוע אצל המקובלי� בי� הקברי� המיוחדי� במינ� ובמעלת� עקב 
ועקב ". ב� איש חי רב פעלי� מקבציאל"של בניהו בסוד גדלות נשמתו 

ובפרט א� , התקשרותו המיוחדת ע� כל אד� מישראל הבא לבקש על ציונו
  .מכוו� הוא ש� כוונות ויחודי הקודש

ל כשעלה מבבל להשתטח על ציוני "הגאו� הקדוש הרב יוס� חיי� זצ
, "� יהוידעבניהו ב"לאחר שהשתטח על ציונו הקדוש של , הצדיקי� בגליל

ולכ� קרא לחלק , נהרו פניו ואמר שזכה במקו� זה להשגות נפלאות ועצומות
ב� " "ב� איש חי" "ב� יהוידע" "בניהו"מספריו הגדולי� והקדושי� בשמות 

  ". מקבציאל" "רב פעלי�" "איש חיל



נג תולדות מנחם

במקו� זה היה סבי מתחיל את התפילות בשבע הקפות סביב לציו� כשבכל 
ובניהו ב� יהוידע ב� איש חיל "התלהבות את הפסוק הקפה אמרו כל הקהל ב

רב פעלי� מקבציאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי 
  .שסודות פסוק זה רמי� ונשגבי�". בתו% הבור ביו� השלג

  
        ))))משמאל התמונהמשמאל התמונהמשמאל התמונהמשמאל התמונה((((ל ל ל ל """"וע� אחי רפאל זוע� אחי רפאל זוע� אחי רפאל זוע� אחי רפאל ז) ) ) ) מימי� התמונהמימי� התמונהמימי� התמונהמימי� התמונה ( ( ( (סבי יחד אתי סבי יחד אתי סבי יחד אתי סבי יחד אתי " " " " בניהובניהובניהובניהו""""על ציו� על ציו� על ציו� על ציו� 

פתי לסבי בנסיעותיו לקברי הצדיקי� בגליל אינני זוכר בכל הפעמי� שהצטר
חייא ובניו א� על פי שהיינו ' ולו פע� אחת שעלינו להשתטח על קבר� של ר
. עקיבה הנמצא בקרבת מקו�' צועדי� רגלי כברת דר% ארוכה להגיע לקבר ר

תמהתי כיצד יתכ� שלכל . השיבני שאי� זמ�, כששאלתי את סבי לפשר העני�
פילו הרחוקי� מ� הדר% הראשית מצא לה� זמ� להשתטח על ציונ� הקברי� וא

שדרגת� בבחינת ' חייא ובניו שמבואר בגמ' ואלו לציו� ר, בתפילות וסליחות
והבנתי שדוחה , האבות הקדושי� אברה� יצחק ויעקב אינו מוצא זמ� עבור�
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ל כותב שיחד עמה� קבור "משגדלתי וראיתי שרבינו האריז. הוא אותי בקש
שמעו� בר יוחאי היה מתרגש בכל פע� ' שר" רב המנונא סבא"רה זו במע

  .גדלה תמיהתי שבעתיי�, שהזכירו

התפלאתי למצא קבר , חייא ובניו' פע� אחת בהיותי לבדי עליתי לציו� ר
חייא ובניו קבורי� בארונות ' שר' שטוח על פני השדה כאשר מבואר בגמ

ה כאכסדרה בנויה בשלשה י עוד מתאר את המער"ורבינו האר, בתו% מערה
והמוב� מדבריו שפתח המערה גדול ומתפרס על כל צד הכניסה , כותלי�

וחשדתי שמא אי� זה מקו� , ובמקו� זה אי� זכר לשו� מערה בסביבתו
וזו הסיבה שסבא נמנע מלהגיע , מנוחת� והע� מצביעי� על מקו� זה בטעות

.  וזה לשונו)ר הגלגולי�בסו� ספר שע(י שכתב "שבתי ועיינתי בדברי האר. לכא�
כ תל% לצד צפו� ונוטה לצד מערב וש� בהר ההוא אשר ש� קוברי� כ תל% לצד צפו� ונוטה לצד מערב וש� בהר ההוא אשר ש� קוברי� כ תל% לצד צפו� ונוטה לצד מערב וש� בהר ההוא אשר ש� קוברי� כ תל% לצד צפו� ונוטה לצד מערב וש� בהר ההוא אשר ש� קוברי� """"אחאחאחאח""""

כתלי� וקורי� אותה כתלי� וקורי� אותה כתלי� וקורי� אותה כתלי� וקורי� אותה ' ' ' ' מתיה� אנשי טבריה ויש ש� אכסדרה אחת בנויה מגמתיה� אנשי טבריה ויש ש� אכסדרה אחת בנויה מגמתיה� אנשי טבריה ויש ש� אכסדרה אחת בנויה מגמתיה� אנשי טבריה ויש ש� אכסדרה אחת בנויה מג
ודע כי באות� החלונות שיש בכותל הצפוני ש� ודע כי באות� החלונות שיש בכותל הצפוני ש� ודע כי באות� החלונות שיש בכותל הצפוני ש� ודע כי באות� החלונות שיש בכותל הצפוני ש� . . . . חייא ובניוחייא ובניוחייא ובניוחייא ובניו' ' ' ' העול� מערת רהעול� מערת רהעול� מערת רהעול� מערת ר

 ורב  ורב  ורב  ורב ,,,,ונא סבא הנזכר תמיד בזוהרונא סבא הנזכר תמיד בזוהרונא סבא הנזכר תמיד בזוהרונא סבא הנזכר תמיד בזוהר ורב המנ ורב המנ ורב המנ ורב המנ,,,,חייא ויהודה וחזקיה בניוחייא ויהודה וחזקיה בניוחייא ויהודה וחזקיה בניוחייא ויהודה וחזקיה בניו' ' ' ' קבורי� רקבורי� רקבורי� רקבורי� ר
מש� במעלה ההר לצד מערב ונוטה מאוד לצד דרו� ש� מש� במעלה ההר לצד מערב ונוטה מאוד לצד דרו� ש� מש� במעלה ההר לצד מערב ונוטה מאוד לצד דרו� ש� מש� במעלה ההר לצד מערב ונוטה מאוד לצד דרו� ש� . . . . הונא ריש גלותאהונא ריש גלותאהונא ריש גלותאהונא ריש גלותא

'  לקבר רמצפו�מצפו�מצפו�מצפו�חייא היא ' שמערת רהרי מפורש . ל" עכ""""עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא' ' ' ' במערה רבמערה רבמערה רבמערה ר
 שבו חייא ובניו במורדות ההר' עקיבא הנמצא בראש ההר ורב המנונא סבא ור

' מערת רלדרו� לדרו� לדרו� לדרו� יני� עתה את קברו הוא ואלו המקו� בו מצי, שוכ� בית קברות
ג� כל עולי הרגל , עקיבא ואי� שו� בית קברות ולא זכר מה� בסביבתו

חייא כמערה בי� מערות נוספי� ולא ' בתקופת הביניי� מצייני� את מערת ר
שריש לקיש כשציי�  :ה"בבא מציעא ד� פ(' מערה בודדת ויש לזה סימוכי� ג� מהגמ

במקו� זה אי� זכר אפילו ו )חייא' עלמה ממנו מערת רבטבריה נ" רבנ�"מערות 
ונתברר לי שאכ� השערתי . וא� כ� ודאי שאי� זה המקו� הנכו�, למערה אחת

ומסתבר שסבא ידע זאת ורצה להסתיר זאת מהעול� כדי שעל כל פני� , נכונה
  . לא ימנעו מלהתפלל לזכות צדיקי� אלו באיזה מקו� שהוא

חייא לפי הסימני� שכתב '  למצא את מערת רדיכס נסעתי לטבריה "בשנת תש
' הגעתי לפינה הצפונית מערבית וסקרתי את המקו� מתחת למערת ר, ל"האריז

, עקיבה לגובהו ולאלכסונו הצפוני ולא מצאתי זכר למערות או לבית קברות
אבל כל הגבעה ,  הנזכרתיאוראמנ� ראיתי גבעה ע� זוית עגולה המתאימה ל

וראש הגבעה הצמוד לצלע ההר שבראשו ,  שו� מערהגוש אחד ללאכה תנרא
פניתי למקו� בו מראי� עתה . עקיבה מכוסה דשא ללא זכר לקברי�' מערת ר

  .שיזכני למצא את המערה המבוקשת' הלחייא והתפללתי ' את ציונו של ר



נה תולדות מנחם

לפתע חשתי דח� לשוב אל מול מרכז הגבעה ע� הזוית העגולה ולהתבונ� בה 
בשנית ראיתי למולי פתח מערה סתומה שרק המשקו� ומששבתי , פע� נוספת

ולפי גודל רוחב המשקו� נראה שהפתח היה גדול לרוחב , בולט מעט החוצה
כל המערה שהיתה כאכסדרה בת שלש קירות בדיוק לפי הסימני� שכתב 

באבחנה נוספת ראיתי שכל סביבות . הבנתי שזו המערה המבוקשת, ל"האריז
ולכ� כשהייתי במקו� זה בתחילה , גמריהגבעה מלאה מערות סתומות ל

לאחר התבוננות . שכל סביב הגבעה הוא גוש אחד ללא שו� מערה חשבתי
והבנתי שבית , ראיתי שהמערות כול� סתומות בעפר מעורב בעצמות מתי�

ל שהיה קיי� בימיו בראש גבעה זו נשט� על ידי "הקברות שציי� האריז
 ועפר הגוויות והקברי� )לי� כבדי�או שנהרס בזדו� על ידי כ(גשמי� כבדי� 

   .נתדרדר במדרו� וסת� את המערות

 

        ....חייאחייאחייאחייא' ' ' ' מערת רמערת רמערת רמערת ר
  

גשתי נחייא ' יתבר% שזיכני למצא את מערתו של ר' מתו% שמחה והודיה לה
במרחק חמישי� מטר מדרו� למערה בפינת (, הסמו%" תפארת בני�"לבית הכנסת 

, רה שמחכי� לתפילת מנחה ומצאתי צעירי� בני תו)התנא נחו� איש גמזו' רח
 הסברתי לה� את חשיבות המקו� שבשכנות� והשפעתי על מני� בחורי� לבא

נפתח מעט פתח , כשסיימנו. וקדיש, ג מידות"י, לפתח המערה לומר סליחות
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חייא שמשמי� יזכוני לגלות ג� את בית ' מתו% התלהבות בקשתי מר. המערה
  .ש� יזרזו את ביאת המשיחל שודאי תפילות "הכנסת הקדוש שהזכיר האריז

  

  
        ....חייא כשראיתיה בתחילהחייא כשראיתיה בתחילהחייא כשראיתיה בתחילהחייא כשראיתיה בתחילה' ' ' ' כ% היתה מערת רכ% היתה מערת רכ% היתה מערת רכ% היתה מערת ר, , , , חייאחייאחייאחייא' ' ' ' מערה סתומה הצמודה למערת רמערה סתומה הצמודה למערת רמערה סתומה הצמודה למערת רמערה סתומה הצמודה למערת ר

  
חייא ולאחר תפילות ש� נפתחה ' מאז הלכנו כמה פעמי� במני� לציונו של ר

  . היו� פתח המערה הוא כשני מטר גובה על כחצי מטר עומק, המערה עוד

בטבריה . "וזה לשונו" שער הגלגולי�"ספר  בסו� ל"חיי� ויטאל זצ' רכתב 
 גדול ליהודי� בית הכנסתבתו% העיר עצמה יש בסופה לצד דרו� בשפת הי� 

 אבל אינו במקו� כותל הדרומי שבוויש ש� קדושה גדולה מזמ� קדמו� ויש ש� קדושה גדולה מזמ� קדמו� ויש ש� קדושה גדולה מזמ� קדמו� ויש ש� קדושה גדולה מזמ� קדמו� 
 באותו קר� זוית', אלא באמצע באור% בית הכנסת בקשת הב, עכשיוההיכל 

שיש  לפי, ל קובע מקו� תפלתו בהיותו ש�"זהארישבצד מערב ש� היה מורי 
עשה קפיצת הדר%  ל"י כתב שהאריז"ובשבחי האר. ל"ש� קדושה נפלאה עכ

 תמיד חשבתי שמקו� זה .מצפת לטבריה למקו� זה להתפלל לבטל גזירות
ל הנמצא על שפת הי� אבל לא "חיי� אבועלאפיא זצ' הוא בית הכנסת של ר

 ע� סבא להתפלל במקו� זה לא הזכיר הייתי בטוח בכ% כי כל פע� שנכנסתי
  .וחקרתי למצא את המקו� הנכו� ולא הצלחתי, י אלו כלל"מדברי האר
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, חייא לזכות למצא את המקו�' באותו שבוע שהתפללתי על פתח מערת ר
  בו מתאר המחבר את קורותיה של העיר מאז, "טבריה"נזדמ� לי ספר הנקרא 

מאמר של� בנושא , שאהבה נפשיבעלעול בי� דפי הספר מצאתי את , ומתמיד
שבחצר שלידו היה בי� היתר כותב הוא , י"בית הכנסת המוזכר בכתבי האר

ה הקדוש בהיותו גר בטבריה ונקרא עד היו� המקו� "מקו� משכנו של השל
ל מכר הוואלי של דמשק את " ושבעוונות בשנת התר,"ה"כפות השל "ל שמוע

וצעקו ,  בו את בית תיפלת�הקימושהמקו� הקדוש הזה לנוצרי� היווני� 
, היהודי� והגיעו למשפט עד ערכאותיה� שפסקו להחזיר המקו� ליהודי�

 ולא היה ליהודי� לשל� ,א"והיהודי� ישלמו את הוצאות הבני� שהקימו הסט
  .ונשאר המקו� ביד� עד עתה

, אינה פעילה' נסעתי לטבריה ומצאתי במקו� את כנסיית הטומאה שברו% ה
  ראיתי , וצלמי� נמצאי� על גב הבני�' � שבוי בידי הקליאבל עדיי� המקו

מתחת לבני� מצד צפו� דלת ברזל מסורגת ומסוגרת שדר% הסורגי� נית� 
עמדתי ש� בהתרגשות ואמרתי , לראות את הכניסה לבני� ולחצר הפנימית

לאחר כמה לילות באנו לש� מני� אנשי� וערכנו תקו� חצות . פרקי תהילי�
. כדי להקי� את השכינה הנמצאת ש� בגלות, דות ושופרותג מי"י, וסליחות

  .להתפלל על גלות השכינהבאתי לש� מידי פע� ע� מני� אותה לילה מאז 

ביו� שבת קדש שכבתי על משכבי והרהרתי בעניי� , א"בחודש תמוז תשס
בעודי . שיודיעני א� מעשינו רצויי� בשמי�' ובקשתי מה, השכינה בטבריה

יני ולמרות שלא נרדמתי מצאתי עצמי בכמעי� חלו� נעצמו ע מהרהר בזה
, עומד בתו% מערה גדולה ויודע אני שמערה זו נמצאת תחת הבני� בטבריה

רציתי לבדוק את עומקו ולקחתי , במרכז המערה היה פתח לבור גדול ועמוק
, אב� והשלכתי לתו% הבור וכשהאב� הגיעה לקרקעית הבור נדלק נצו# אש

 נופלי� נצוצות הקודש כשישראל חוטאי� וכשגברו הבנתי בלבי שלבור זה
הרמתי את ראשי וראיתי . יצילנו' ה' העוונות נפל מקו� קדוש זה בידי הקלי

כשהתבוננתי . לא הבנתי מי היא ומה רצונה ממני, למולי אשה מתקדמת לעברי
על ראשה כובע קש ע� שוליי� רחבי� שכסה , בה ראיתיה גבוהה וגופה מלא

' לגופה שמלה ארוכה בצבע בז. ורק פניה בלבד מגולות, את כל שערותיה
פניה היו מלאות כוויות . שכסה את כל גופה מלבד כ� הרגל שנשארה מגולה

וכפות רגליה היו נפוחות כשני אבטיחי� כאד� ההול% , כמו שטוגנו בשמ�
כהר� עי� קלטתי שזו דמות השכינה הנמצאת במקו� , במדבר זה שני� רבות

היא ענתה לי ברכות הרי . מה את עושה כא�, אמא, שאלתיהזה ובחרדת לב 
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הבנתי מיד שזו . יודע אתה מה יש בבור זה ואני שומרת על מה שבתוכו
דמותה בהיותה בגלות והכוויות שבפניה וצורת רגליה ה� כתוצאה מעוונות 

עד מתי הסבל הזה , נחרדתי מאוד מצערה וסבלה ושאלתיה אמא, ישראל
בר כותל המערה שבצד הי� והכתה בכפיה על הקיר היא התקדמה לע. של%

שנסדק לאורכו בסדק רחב כחצי מטר יצאתי אחריה מהמערה דר% הפתח 
שנוצר וראיתי שולחנות ערוכי� וצדיקי� יושבי� ששי� ושמחי� אוכלי� 
ושותי� ופניה� מבהיקות כזוהר הרקיע והיא נצבת למול� יפה להפליא 

מחייכת ושמחה ואורה זוהר , תיהכשמטפחת צבעונית מכסה את כל שערו
שוב מצאתי את עצמי עומד למולה בתו% , זמ� קצר לאחר. כאור החמה

או משהו , רוב הזמ� לגאולהוכמדומני שאמרה לי שק, המערה כשפניה כוויות
משפקחתי את עיני התפלאתי כיצד יכולה להיות מערה תחת הבני� . דומה

ת וחשבתי שמא עני� המערה הסמו% ממש לי� בחו� שטוח ללא הרי� או גבעו
ספרתי את המחזה , דמיו� הוא שמטרתו להמחיש לי את עני� הגלות והגאולה

   .לבני ביתי ולתלמידי
לאחר כמה ימי� שבתי לטבריה להתפלל במקו� זה על גלות השכינה ובני 

יצא בני לתור את הסביבה , בעודי מתפלל מול הדלת המסורגת, נלווה אלי
   במציאות המערה שראית קיימת, ש ואמר ליולו נרגולאחר כמה רגעי� שב כ

  
        ....המערה בטבריה תחת הבני�המערה בטבריה תחת הבני�המערה בטבריה תחת הבני�המערה בטבריה תחת הבני�פתח פתח פתח פתח 



נט תולדות מנחם

הלכתי בעקבותיו לצד המערבי של , ומצאתי את פתחה מחו# לחומת הבני�
. נסתר בצמחיית עצי� קטנה, הבני� ומצאנו פתח מערה המוביל אל תחת הבני�

ליד " ו� חצותתק"מאז הלכתי כמה פעמי� ע� מני� תלמידי לערו% תפילות ו
  .פתח המערה

ואשרי מי ואשרי מי ואשרי מי ואשרי מי , הנה השכינה עד היו� מתפלשת בעפר במקו� זה ומצפה לגואל
שזה ודאי יגרו� לקירוב . . . . שיוכל לגאול מקו� זה ולהשיבו אל אבינו שבשמי�שיוכל לגאול מקו� זה ולהשיבו אל אבינו שבשמי�שיוכל לגאול מקו� זה ולהשיבו אל אבינו שבשמי�שיוכל לגאול מקו� זה ולהשיבו אל אבינו שבשמי�

נראה לי שמקו� זה הוא מקו� ישיבת הסנהדרי�  .הדר% ולגאולתינו ולפדיו� נפשנו

. שטבריה עמוקה מכול� שנאמר ושפלת מאר# תדברי:) א"ה ל"ר(' ש בגמ"וכמ, האחרונה

ולמקו� זה יבא אליהו ". התנערי מעפר קומי שבי"' ר יוחנ� ומש� עתידי� ליגאל שנא"וא

להקי� סנהדרי� סמוכי� על ידו ולהעיד בפניה� על משיח ב� דוד שהוא המשיח שלו אנו 

  ).ובלי עדות זו לא נקבל שו� אד� עלינו למשיח. (מצפי�

היו מצטרפות לנסיעות אלו למרות שסבי התנגד מאוד לכניסת נשי� ג� נשי� 
וג� בנסיעות אלו לא נכנסו הנשי� לתו% בית , לבית הקברות בכל מצב שהוא

לקברי הצדיקי� שאינ� בבית קברות , הקברות והיו מבקשות רחמי� מבחו#
כי תפילת הנשי� הרבה , היה מעודד שתבאנה להתפלל כשה� לא בימי נדת�

זרע "יותר מקובלת כיו� שאי� לה� עני� ע� שני חטאי� חמורי� של פעמי� 
את האד� " תמיד"ולכ� אנו הספרדי� נוהגי� להזכיר (". ביטול תורה"ו" לבטלה

 ולצור% זה היה מסדר לה� )ואי� כא� מקו� להארי%, בש� אמו ולא רק בחייובתפילה 
  .מקומות מתאימי� בנסיעה כדי שלא יצא שכרו בהפסדו

נעקצה סבתא מעקרב צהוב ובמירו� , סיעות הצטרפה ג� סבתיבאחת הנ
היה זה בחצות לילה וכל הקהל עמד על רגליו , והתנפח לה היד והיתה מסוכנת

' רליד הציו� של רגוע סבא עמד אבל ראיתי אי% , במתח נורא מאי� יבא עזרה
  .ירד לה כל הנפח ושבה לבריאותהמיד ו,  והתפלל כמה דקותשמעו� בר יוחאי

ומאז שנפתחה הדר% למקו�  , מאוד"שמואל הנביא" את קברו שלבי חיבב ס
 משאית ונוסע ע� עשרות בני פע�היה שוכר מידי  )ז"לאחר מלחמת תשכ(זה 

וג� את לילו האחרו� לחייו עשה בתפילה בציו� קדוש זה , ש�אד� לתפילה 
        .וכמו שיסופר להל�

א מליוורנו "א זיע"לאחר שהעלו את ארונו הקדוש של גאו� עוזינו החיד
מצא סבי לנכו� לערו% יו� תפילה ותחנוני� על ציונו לישועה . לירושלי�
וזאת מלבד התפילות , "להקמת שכינתא מעפרא"ו" רבב ער"משלטו� 

הקבועות שנהג לערו% על ציונו בכל ערב ראש חודש ניס� וערב ראש חודש 
  .ושלי�אלול בכל שנה במעמד קהל רב שעלה לציוני קרוביו כמנהג יר
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' ' ' ' ומעלי בחולצה לבנה יושב רומעלי בחולצה לבנה יושב רומעלי בחולצה לבנה יושב רומעלי בחולצה לבנה יושב ר, , , , אני רוכ� מעל גבו של סביאני רוכ� מעל גבו של סביאני רוכ� מעל גבו של סביאני רוכ� מעל גבו של סבי, , , , אאאא""""א זיעא זיעא זיעא זיע""""התפלה על ציו� החידהתפלה על ציו� החידהתפלה על ציו� החידהתפלה על ציו� החיד

שהיה ידיד נאמ� שהיה ידיד נאמ� שהיה ידיד נאמ� שהיה ידיד נאמ� ) ) ) ) בני� טאנוסבני� טאנוסבני� טאנוסבני� טאנוס" (" (" (" (ממילאממילאממילאממילא""""ל רב� של הכורדי� בשכונת ל רב� של הכורדי� בשכונת ל רב� של הכורדי� בשכונת ל רב� של הכורדי� בשכונת """"נפתלי מעלימי זצנפתלי מעלימי זצנפתלי מעלימי זצנפתלי מעלימי זצ

אני בו שהיה מהצדיקי� אני בו שהיה מהצדיקי� אני בו שהיה מהצדיקי� אני בו שהיה מהצדיקי� " " " " חושרחושרחושרחושר". "". "". "". "בעל מופתבעל מופתבעל מופתבעל מופת""""לסבא ובא לבקרו מידי פע� והיה לסבא ובא לבקרו מידי פע� והיה לסבא ובא לבקרו מידי פע� והיה לסבא ובא לבקרו מידי פע� והיה 

        ....הנסתרי�הנסתרי�הנסתרי�הנסתרי�

ה על קברי צדיקי� והיה במקו� שומר ערבי שמטפל בציו� כשער% סבי תפיל
ישמעאל כה� גדול ' או ר, כגו� בקבר יוס� הצדיק בשכ�' ופותח וסוגר וכו

לשאלתי . היה סבי מקפיד לאסו� כמה פרוטות מבי� הקהל ולתת לו, בשזור
השיב כי היות והוא טורח במקו� יש לתת , "לא תחנ�"מדוע זאת והלא כתוב 

, "מי� אחרוני�"אפשר שזה בחינת (. י שלא תהיה לו אחיזה בתפילותלו חלקו כד

תרומה שפרט ללימוד תורה כל מצוה שנתקבלה בחינ� ולא ' או מעי� מה שכתב בזוהר פ

  .)יצילנו' א נאחזת בה ה" הסט,נקנתה במעות

ל בלכתו להשתטח "יהודה צדקה זצ' כשזכיתי להלוות למורי ורבי ח, ר% אגבד
והוצרכנו להמתי� , היה חדר הציו� נעול, א"אל כה� גדול זיעישמע' על ציו� ר

. המקו� היה נקי ומטופל כיאות, עד שבא ערבי זק� מתושבי המקו� ופתח לנו
השיב לו הערבי כי אביו היה , יהודה מדוע מטפל הוא במקו�' ר ח"לשאלת מו
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משראה שהיהודי� פוקדי� את הציוני� של התנאי� , חשו% בני� שני� רבות
' פזורי� בשדות הכפר ג� קברי התנאי� ר, ישמעאל' מלבד ר(, צאי� בשדות הכפרשנמ

אגש לאחד מה� ואתפלל ג� ,  אמר.)א"שמעו� שזורי זיע' ור, א"שמעו� ב� אלעזר זיע
בלילה . ישמעאל והתפלל אביו על ציונו לב� זכר' ונזדמ� לו קברו של ר, אני

 עצמ% לבנות חדר על ציוני א� תקבל על, ישמעאל בחלו� ואמר לו' בא אליו ר
. ואבי מיד השיב לו אני מבטיח, ולדאוג לנקיונו אני מבטיח ל% ב� השנה

ומאז , למחרת בבוקר החל אבי בבניית החדר ולאחר חודש נתעברה אמי ממני
ואני הב� היחיד שלו שנולד מברכת הצדיק , אבי הקפיד למלא את הבטחתו

      .מקפיד על ההבטחה ומאמי� שחיי תלויי� בה

וג� לבדו . ג� על קבר שמעו� הצדיק ער% מידי פע� תפילות במעמד קהל רב
ויש עדי� שעוד כשהיה . היה פוקד מקו� זה ומבקש על חולי� ונצרכי�

הל% לש� סבי בלווית אנשי� נוספי� לאחר " ירד�"המקו� תחת ממלכת 
 וחיילי הממלכה הירדנית שעמדו ש� על המשמר, שהחזיקו במעילו או בידיו

. לא ראו בבוא� ובצאת�, בהיותו הגבול בי� מדינת� לבי� ירושלי� המערבית
  ". רואי� ואינ� נראי�"ומסתבר שהשתמש סבי בפסוקי� מתאימי� כדי שיהיו 

        ....פרק ופרק ופרק ופרק ו
        

        ....השעורי� בחברת אהבת חיי�השעורי� בחברת אהבת חיי�השעורי� בחברת אהבת חיי�השעורי� בחברת אהבת חיי�
  

 מנותני השיעורי� הקבועי� במש% עשרות שני� מדי יו� ביומו ובשבתות אחד
רי� שבי� התלמידי� היה הרב יעקב מאיר שכטר ובפרשת השבוע לבוג' בגמ
ומלבד גדלותו . סבי בחר בו במיוחד עקב היותו איש אמת ללא חת .ל"זצ

כל שיעוריו היו חדורי� בהשקפת , התורנית שהקיפה מקצועות רבי� בתורה
וידע להעביר ולהבהיר את הדברי� . היהדות האמיתית על הציונות ורבניה

  . בצורה ברורה ומשכנעת

שותיו רעיונותיו והסבריו בפרשת השבוע ושלוב� במאורעות המציאותיי� דר
ערב "בחיי היו� יו� והוכחותיו כיצד מכל פרשה מוכח רצו� הבורא להתרחק מ

היו לש� , "פקוח נפש"בתכלית הריחוק ואפילו לש� מצוה רבה כולל " רב
  .וממש מתוקי� מדבש ונופת צופי�, דבר בעמקות� ושכנוע�

לפרנסתו נהנה , ל שכר על שעוריו שכול� ניתנו לש� שמי�מעול� לא קיב
" ותולדות ע� ישראל" "דקדוק" "חשבו�"מיגיע כפו ולימד את המקצועות 



 סב תולדות מנחם

בעיר העתיקה בירושלי� ואחר כ% ג� בעיר " ישיבת פורת יוס�" ב)הסטוריה(
  .וחי בדחקות בצנעה ובפשטות, החדשה

  

  

        ....לללל""""הרב יעקב מאיר שכטר זצהרב יעקב מאיר שכטר זצהרב יעקב מאיר שכטר זצהרב יעקב מאיר שכטר זצ

 המשיכו תלמידיו ללמוד עמו בחברת אהבת חיי� ולאחר ג� לאחר נשואיה�
  .והלכה וסיימו כמה וכמה מסכתות' יו� עבודה מפר% ישבו ללמוד עמו גמ

כמעט כל תלמידיו שמרו על השקפת אמת זו עד יומ� האחרו� וחנכו את 
בניה� בדר% זו להמנע ולהתבדל מעוכרי ישראל הציוני� ולא לקבל ממשרד 

כשהעיקרו� . 'וטה קטנה לצור% תלמוד תורה וכדוהדתות שלה� אפילו פר
לבקש את עזרת  לפיו התהל% סבי היה להתאמ# ולפתוח מקו� תורה בלי

א� יתעקשו , ואפילו שבתחילה יראה הדבר כבלתי אפשרי, ממשלה כופרת זו
ל לגדל עדרי� עדרי� דורות ובניה� "וזכו סבי והרב שכטר זצ. סופ� להצליח

  .� באמת ובמישורההולכי� בדר% זו עד היו



סג תולדות מנחם

  
        . . . . סיו� מסכת של אחד השעורי� באהבת חיי� הסבא יושב במרכזסיו� מסכת של אחד השעורי� באהבת חיי� הסבא יושב במרכזסיו� מסכת של אחד השעורי� באהבת חיי� הסבא יושב במרכזסיו� מסכת של אחד השעורי� באהבת חיי� הסבא יושב במרכז

  
כול� התחילו כול� התחילו כול� התחילו כול� התחילו     ....שכטר נות� השיעור ומאחריו הסבאשכטר נות� השיעור ומאחריו הסבאשכטר נות� השיעור ומאחריו הסבאשכטר נות� השיעור ומאחריו הסבא' ' ' ' ברקוד מצוה של סיו� מסכת במרכז הרברקוד מצוה של סיו� מסכת במרכז הרברקוד מצוה של סיו� מסכת במרכז הרברקוד מצוה של סיו� מסכת במרכז הר

        מצעירות� או מעליית� ארצה במקו� זהמצעירות� או מעליית� ארצה במקו� זהמצעירות� או מעליית� ארצה במקו� זהמצעירות� או מעליית� ארצה במקו� זה לימודיה�לימודיה�לימודיה�לימודיה�



 סד תולדות מנחם

ל "בי� תלמידיו המסורי� שהלכו אחרי דבריו באש ובמי� היה מר אבי ז
ותלמידי� אלו מעול� לא טינפו יד� בבחירות ג� לא למפלגות שכונו 

שרוממות אל בגרונ� וחרב פיפיות השותפות להעברה " וחרדיות" "דתיות"
גילוי עריות , עבודה זרה"כולל אישור תקציב המדינה הכולל , על הדת

  .ביד�" ושפיכות דמי�

שיש , ת סבי שוותשלה� היו דעתו ודע" הרבנות"בכל הקשור לציונות ולפסקי 
ולא לסמו% על , להבדל מה� ולא להאמי� לפסקיה� בשו� עני� שהוא

והיה זה נסיו� קשה , ואפילו לא בדיעבד' הכשריה� בענייני מאכל וכדו
והיה זה בתקופת , למשפחות השומעי� בקול� שהיו מטופלי� בילדי� קטני�

בית� ונזהרו ועמדו כול� על נפש� ונפש בני , שהאוכל נית� בקיצוב" צנע"ה
ובשנות השמיטה הזהירו ". רבני הציונות הראשית"לא להתגעל בפת בג� של 

. שלא להאמי� להיתר שהמציאו למכור את האר# ובשאר דברי� בטלי� שלה�
  . זכורני שבשנות השמיטה כמעט ולא נכנס לביתנו ירק טרי

  
        ....נהנהנהנהאבי נמצא מאחריו בשמאל התמואבי נמצא מאחריו בשמאל התמואבי נמצא מאחריו בשמאל התמואבי נמצא מאחריו בשמאל התמו. . . .  שלי שלי שלי שלי""""בר מצוהבר מצוהבר מצוהבר מצוה""""ל בשמחת הל בשמחת הל בשמחת הל בשמחת ה""""שכטר זצשכטר זצשכטר זצשכטר זצ' ' ' ' הרהרהרהר



 סה תולדות מנחם

על           פירוש" משפט וצדקה"וספר , פירוש על תהלי�" זמרת ישע"חבר ספר 
  ".תנא דבי אליהו"ספר 

ח  בתהילי� "לומר  בכוונה  פרק  ס, שסגולה  למציאת  הזווג, היה אומר    הוא
  .ארבעי� יו� ואחר כ% להתפלל על זה

  נשואי הורינשואי הורינשואי הורינשואי הורי

  
' היה הרב הצדיק ר" �חברת אהבת חיי"בבי� נותני השיעורי� לקהל ולנוער 

 דבורו.  ענו ושקטוירא שמי� ותלמיד חכ� שהיה אד� קדוש ל" זצזאב חשי�
, טובה ורהוטה בשקט וברגיעה ובהטעמת כל מלה היתה בשפה העברית

סבי ו,  הוא ראה בסבי אישיות דגולה.וממש היה תענוג לשמוע אותו מדבר
  )ראה לקמ� אודותיו( .מידותיו ומעשיוגדלותו בתורה והערי% אותו מאוד על 

ל " היה מר אבי ז,שהיו באי� לשיעורי הערב" בני ציו� "תלמוד תורהבי� ילדי 
, היו� עבור פרנסת משפחתומ חלק שהיה עובד %שהיה שונה מחבריו בכ

 ולכ�. ומשלי� בלילה את לימודיו ומתקד� יותר מכל אלו שלמדו כל היו�
 ומתו% ענוותנותו של אותו ,ל וקרב אותו"זצ זאב חשי�' צדה אותו עינו של ר

  . למרות פער השני� והידע שביניה�, תלמיד חברהפ% את אבי ל צדיק

המוזכרת בנביא שאליה " ההר"זו היא ( ,באפגניסטא�ש" הרת"בעיר ל נולד "אבי ז

הנקרא (,  ובפקיסט� הסמוכה לאור% נהר גוז� ואכ� עד היו� מקומ� ש�,גלו עשרת השבטי�

למעלה מחמש  שבע� האפגני מוני� "פושטו"בני הו )א שינוילל" גוז�"עד היו� בש� 

בני וליד� . עליו השלו�כול� מיוחסי� ב� אחר ב� עד בנימי� ב� יעקב אבינו ו , מליו�עשרה

המפורסמי� יש הרבה " טאליב�"ובי� לוחמי ה. שה� מבני אפרי� ב� יוס� הצדיק" פתא�"ה

ואינ� מתחתני� בני " י�'ג'ג"בש�  ונקראי� ,,,,ללא שו� ספקללא שו� ספקללא שו� ספקללא שו� ספקב� יעקב אבינו " גד"מבני 

ואחת דתו " קנאי� פוגעי� בו"ומי שנתפש ע� אשה מבנות נכר , השבטי� אלא ביניה�

דברי� אלו ברורי� כשמש . וה� האובדי� באר# אשור שישובו ע� משיח צדקנו. להמית

ל שהיה שמש בית הכנסת ומורה "לאביו יוס� ז )"הרת"ומוכרי� ליוצאי העיר 
 ילדה אמו אתב� הבכור ואחריו ה היהאבי .  שנשא שתי נשי�,�הילדי� הקטני

  . והשאירה אחריה בת נפטרה בגיל צעיר אשת אביו דבורה.ותואחיו ואח

 ע� לאר# ישראלהחליטה לעלות אמו . נפטר אביו, בהיות אבי ב� שמונה שני�
הצטרפו ה� . רב בכס� וזהבהיה רכוש� . של דבורה וע� הבת  ובתהבניה

, שבדר%באחת היערות . אה להודו שמש� היה קל לעלות לאר#לשיירה שיצ
. התנפלו עליה� שודדי� שהפשיטו מעליה� אפילו את בגדיה� העליוני�



וס תולדות מנחם

 ובעזרת אחינו בני ישראל שמידת הרחמנות ,ערומי� וחסרי כל הגיעו להודו
שנטל , אמו. טבועה בנפש� המשיכו והגיעו לירושלי� בבגדי� קרועי� ויחפי�

ואבי שישב . יה עסקה בכל המזדמ� לפרנסה אבל לא הצליחההכל היה על
 שהשקיע ל"שלמה עבו זצ'  אצל מורו ח"בני ציו�" בתלמוד תורהולמד 

 ,וכל גדולי אותו הדור היו תלמידיו, ו מעל ומעבר לתפקידו כמורהיבתלמיד
 וכל ימיו ,את מסירותו הרבה להצלחתו בלמודי�אבי זכר לו (. נאל# לצאת לעבודה

ת ימי הפטירה שלו ושל אשת אביו דבורה ועשה לה� את הכבוד הראוי באמירת שמר א

   .)ולימוד כנהוג אצל הספרדי�" ברכות"קדיש ו

שערי " ונתבגיל עשר בער% החל אבי את לימוד הסנדלרות אצל יהודי משכ
 ואבי החל , וראה מצוה ללמד יתו� זה את המלאכהירא שמי� שהיה "חסד

 עד ,הרוויח פרוטות לפרנסת משפחתוווני נעליי� בתקכמה שעות מיד לעסוק 
  . שלמד את המקצוע לעשיית נעליי� חדשות

 ולא רק שקלט והשלי� את כל הלימודי� ,חזקלאבי היה כשרו� גדול וזכרו� 
 ,ומעל ומעבר לגילשאלא עבר את כל חבריו והגיע לידיעות , שהחסיר

 השיעורי� הפרטיי� ובפרט.  היו לו ס� חיי�"אהבת חיי�חברת "והשיעורי� ב
 זאב חשי� שהשפיע באבי יראת שמי� עמוקה וטהורה ' ע� רחברותא חברותא חברותא חברותא שלמד כ
 ואבי הפ% ,זו הג� תור לימדו, חסידי ברסלב האמיתיי�מזאב היה ' והיות ור

תורה זו כל והפצת לחסיד ברסלב מאות� הישובי� ורגועי� וגדולי� בהבנת 
מידי ערב " וטי הלכותליק"במש% תקופה ארוכה אבי לימד ספר ו ,ימיו
   ." אהבת חיי�רתחב"ב

זאב חשי� לסבי והציע לו את אבי ' פנה ר, בהיות אבי ב� חמש עשרה שני�
כשראה סבי את אבי חיי% . כשידו% לבתו שרה שהיתה בת ארבע עשרה שני�

   .לפועל ה" ושידו% זה יצא בעז,וידע שזהו זה ומיד נת� את הסכמתו

יש בידי חוברת . זאב ואבי ולומדי�'  פע� רג� לאחר שני� היו נפגשי� מדי
זאב דר% לימוד זה קירב ' ר, שה� למדו יחד" חכמת כ� היד והפרצו�"בנושא 

  . ואבי דר% לימוד זה ריפא רבי�, רבי� בתשובה

:) 'ראה זוהר בראשית נ(אבי ג� היה בקי בקריאת נרות השבת האש והשלהבת 

שפחה ובאיזה יו� בשבוע והיה מגלה לנו בכל שבוע מה עומד להתרחש במ
סביר , והיות וחכמה זו היתה בידו מעת היותי קט� בשני�. וכדבריו כ� היה

  .זאב' להניח שג� תורה זו למד יחד ע� ר

  והיות והיה חולה נמנעו מלספר לו, בשנותיו האחרונות של אבי נפטרה אחותו



סז תולדות מנחם

במוצאי שבת שלאחר מכ� טלפ� הוא לביתה ושאל את גיסו לשלו� , זאת
אמר לו אי� ל% מה להסתיר כבר ראיתי אתמול , משהחל גיסו לגמג�, ותואח

  .בלילה בנרות השבת שהיא איננה בעול� הזה
  

        
        ....לללל""""יעקב מוצפי זציעקב מוצפי זציעקב מוצפי זציעקב מוצפי זצ' ' ' ' ג רג רג רג ר"""" משמאלי הרה משמאלי הרה משמאלי הרה משמאלי הרה.... עומד ליד סבי עומד ליד סבי עומד ליד סבי עומד ליד סביבר מצוה שלי בר מצוה שלי בר מצוה שלי בר מצוה שלי """"אבי בדרשת האבי בדרשת האבי בדרשת האבי בדרשת ה

" חומש"הוא קיבל על עצמו להפריש , פע� בהיות אבי במצב כלכלי קשה
חר תקופת נסיו� קשה מבחינה כלכלית שאבי עמד בה ולא, מרווחיו לצדקה

באה הרווחה , ממש על חשבו� הלח� שיכל לקנות בכס� זה" חומש"והפריש 
  .החלה להתממש" והריקותי לכ� ברכה עד בלי די"והבטחתו ' וברכת ה

מברכה זו נהנו משפחות רבות בירושלי� שקבלו זוגות נעליי� לכל המשפחה 
ל על פי "מנח� מנדל גפנר זצ' ג הצדיק ר"מהרהחינ� לאחר שהביאו אישור 

מנח� מנדל מקופת הצדקה שברשותו ' הסכ� שהיה לו ע� אבי בו שיל� ר
  . אחוזי� בודדי� משווי הנעליי� והיתרה כוסתה מכספי החומש

ל "יהודה צדקה זצ' ר" ראש ישיבת פורת יוס�"ג� קופת החסד של מורי ורבי 
ועוד . ו אברכי� ובחורי� נצרכי�נהנתה רבות מכספי� אלו שבה� נתמכ

ג� חלק מכלכלת הגאו� הצדיק , כוללי� ושעורי תורה הוחזקו בכספי� אלו
היו , ל שהיה בידידות אמת ע� אבי"מאיר אבוחצירא זצ' המלומד בניסי� ר
  .מכספי חומש זה 

אחד הנסיונות שכאמור הועמד אבי בה� משמי� לאחר שקיבל על עצמו 
  .ה כדלהל�להפריש חומש מרווחיו הי



סח תולדות מנחם

נפתחה ברחוב , להפריש חומש מרווחיו באותו חור� בו קבל אבי על עצמו
אבי , הסמו% לחנותו חנות נוספת שמכרה נעליי� במחירי� יותר זולי� מאבי

לא יכל לעמוד בתחרות כי הנעליי� שנמכרו בחנות הסמוכה נעשו על ידי יצור 
מכר נעליי� שיוצרו ואלו אבי , המוני של בית חרושת שיובאו על ידי המוכר

וא� על פי שמטבע הדברי� ג� היו , ידנית על ידו ועלות� היתה גדולה יותר
הקוני� שכמעט כול� לא היו ממעמד עשיר בחרו בסחורה הזולה , חזקות יותר

   .שאצל המתחרה
לספק לה� בכל ערב פסח " דיסקי�"לאבי היה הסכ� ע� מנהלי בית היתומי� 

המוסד שלא יכל להעניק לכל הילדי� ( לילדי המוסד וסוכות חמישי� זוגות נעליי�

 חלק את הילדי� לשתי קבוצות שאחת קבלה בסוכות ואחת ,בבת אחת נעליי� אחת בשנה

והנה בערב .  במחיר שהיה זול יחסית לשוק כשרווחו של אבי היה מועט)בפסח
פסח באו אליו מנהלי בית היתומי� בהחלטה שהיות והחנות המתחרה מוכנה 

 לכ� א� אבי מוכ� ,והיות ואבי קוד�, ה� נעליי� במחיר יותר זוללספק ל
וא� לאו יאלצו לקנות , להוזיל את המחיר לסכו� שמציע המתחרה יקנו ממנו

, למרות שאבי הסביר לה� שאי� לו כל אפשרות להוזיל את המחיר. מהמתחרה
ושבסופו של דבר נעליו חזקי� יותר ולאור% זמ� יחסכו בתקו� הנעליי� 

נענה כי מדובר בכספי צדקה ומחובת� לקנות את  ,וצרי� בבית חרושתהמי
אבי שנשאר ע� כמות גדולה של . ויצאו ללא קניית הנעליי� כרגיל, הזול

. סחורה וללא כס� מזומ� נשבר לבו בקרבו ומסר די� לשמי� על אותו מתחרה
 ,ואכ� אותה שנה אותו מתחרה הסתב% כלכלית קשה ונאל# לסגור את החנות

. ל נשאר בענ� הנעליי� כסוכ� המשווק נעלי יצרני� ובתי חרושת לחנויותאב
ועל חשבו� הלח� , מרווחו הדל ממש אבי שהקפיד לתת חומש, לעומת זו

, שיכל לקנות בכס� זה לאכול ולהאכיל אותנו עד שבבית החלנו להרגיש דלות
 לפתע החל לעלות מעלה מעלה עקב פטנט שגילה ביצור נעליי� אורטופדיות

ומאות חולי� שנכנסו לחנותו צולעי� , בשיטה מיוחדת שהושיעה רבי�
וש� נעליו המיוחדי� התפשט בעול� , יצאו ממנה זקופי� ומחייכי�, וכפופי�

וג� רופאי בתי החולי� הכירו בשיטתו ושלחו אליו אנשי� שהרויחו את רגל� 
  .לפני כריתתו

 מאה שערי� עקב התרחבות המסחר החלי� אבי את חנותו הקטנה שבשוק
והחל לייצר ג� נעליי� , בחנות גדולה בשכונת גאולה שכללה מרת� ענק

  .רגילות לשווק בחנויות באר#
כעבור כמה שני� פנה אותו סוכ� לאבי ובקש לשווק את נעליו בי� החנויות 

  .הסכי�, ואבי שהריוח הכלכלי מעני� זה נראה כדאי, שעמ� הוא עובד



סט תולדות מנחם

 לו שיש חנות גדולה המעוניינת בעשרות יו� אחד פנה סוכ� זה לאבי ואמר
זוגות מגפי נשי� גבוהות מעור משובח בצבע לב� ומוכנה לשל� חמש עשרה 

בחשבו� מהיר ראה אבי . בתנאי שהסחורה תסופק עד שבוע, לירות לזוג
היה זה אז סכו� גבוה (, שעסקה זו אמורה להכניס לו כשמונה מאות לירות נטו

ותו% שבוע היו , באופ� מיוחד לעני� זה �פועלי והביא,  קבל את ההצעה)מאוד
בא , כשאבי קרא לסוכ� לבא לבצע את העסקה כפי שסוכ�. כל הזוגות מוכני�

הסוכ� בפני� נפולות ואמר לו שבאותו יו� השתנתה האופנה לצבע שונה ואי� 
  .קונה למגפיי� אלו ואפילו במחיר עלות

, ב� שאי� לה הופכי�אבי שהשקיע כס� ומאמ# בעסקה זו שלבסו� הפכה לא
א% לאחר מכ� התעשת והחל לפשפש במעשיו , ברגע ראשו� הצטער מאוד

ונזכר שתשע שני� קוד� מסר הוא די� לשמי� על סוכ� . זאת' מדוע עשה לו ה
והיות , ומסתבר שמסירה זו גרמה לו לאבד את חנותו ולההפ% לסוכ�, זה

ל ידי סוכ� זה יגר� גרמו משמי� שע, ל שהמוסר די� נענש ג� הוא"ואמרו חז
מיד יצא החוצה והביט השמימה . ועגמת נפש גדולה זו, לו נזק כספי גדול זה

ושב על כ% בתשובה בכל לבו בהצדיקו עליו , והתחרט על מסירת הדי� שמסר
למחרת בבוקר בא אליו אותו סוכ� ואמר שבלילה הצליח למצא . את הדי�

וכ% יצא ,  תשע לירות לזוגהמוכ� לשל� שלא בדר% השכל, קונה למגפיי� אלו
  .אבי מהעני� ללא נזק ואפילו ע� ריוח קט�

חשתי כאב בראשי , בוקר אחד בשבתי בכיתה, בהיותי בגיל כאחד עשרה שני�
בהגיעי לבית מצאתיו נעול והלכתי . והמורה שלחני לביתי, שהציק לי מאוד
, ניבאמצע הדר% נטפל אלי אד� שאמר לי אתה בנו של פלו, לחנותו של אבי

בהגיעי לחנות , דבר שהכאיב לי מאוד. והחל להשמי# את אבי ולדבר בגנותו
, ל בחנות יושב ע� אבי ומדברי� דברי תורה"יוס� וולטו% זצ' מצאתי את ר

הפרעתי לה� באמצע שיחת� וספרתי , יוס� ואת טיבו' אני שטר� הכרתי את ר
שמח ברי כשמוע אבי את ד. בכאב לאבי על אד� שפער פיו וסיפר בגנותו

וראיתי ששמחה נהרה על פניו , "הא� שמע כבודו"יוס� ' ושאל את ר, מאוד
. נדהמתי ולא הבנתי ולשמחה מה זו עושה. של ר יוס� באומרו ברו% הש�

יוס� לאבי שהוא רואה שמדת הדי� ' מאוחר יותר הבנתי שלפני בואי אמר ר
וכשבאתי . והלוואי שיבזו אות% כדי שיתמתקו מעלי% הדיני�, שרויה עליו

  .לא היתה בשורה יותר טובה מזו עבור�, וספרתי את העניי�

 היהדות באר# ובחו# גדולי רבניבי� לקוחות אבי לנעליו האורטופדיות היו 
באבא "ה( לללל""""ישראל אבוחצירא זצישראל אבוחצירא זצישראל אבוחצירא זצישראל אבוחצירא זצ' ' ' ' ררררר המלומד בניסי� "לאר# כולל האדמו



ע תולדות מנחם

נפש  יידידל ל ל ל """"מאיר אבוחצירא זצמאיר אבוחצירא זצמאיר אבוחצירא זצמאיר אבוחצירא זצ' ' ' ' ררררר הקדוש "ו הוא ובנו האדמושהי) "סאלי
ל "ישראל אבוחצירא זצ' ר ר"האדמול נפטרה סדר " ולאחר שאמי ז,של אבי

   .חופה וקדושי� לאבי בזווגו השני וער% סעודה גדולה על חשבונו

ופע� אחת כשנכנסתי , הקודשאל להכנס בזכות ידידות זו זכיתי כמה פעמי� 
 ולמול עיני, "ריק"שכמדומני שהיה " ערק"בקבוק של " באבא סאלי"לקח ה

כשאמרתי , משובח ומזג לי כוס גדולה ממנו" ערק"לחש על הבקבוק ונתמלא 
ושתיתי הכוס כולה שטעמה , הבטיחני שלא אנזק, לו שאלכוהול מזיק לי

  . ופרט לסחרור ראש קט� לא קרה לי מאומה, חזק מאוד" ערק"וריחה היה של 

  

נמנה בי� . . . . לללל""""יואל טייטלבויי� זציואל טייטלבויי� זציואל טייטלבויי� זציואל טייטלבויי� זצ' ' ' ' ר הקדוש רר הקדוש רר הקדוש רר הקדוש ר"""" האדמו האדמו האדמו האדמוג� מאור� של ישראל
ר הקדוש באר# הקודש ורבבות צבאו " האדמוביקורבובזכות זה , לקוחותיו

   .נכנס אבי ללא המתנה והכניסני עמו וזכיתי לברכתו, כדי להכנס אל הקודש

 העצומה לכל יהודי באשר הוא ש�אהבת ישראל ו מעמד נוכחו הכל בבאות
באר#  השולטי� פה "ערב רב" כשהבדיל בי� אנשי ,שהיתה לרבינו ללא גבול



עא תולדות מנחם

. ונגד תורתו' נגד ה" חונכו"לבי� התינוקות הטהורי� שנשבו בידיה� ו, הקודש
שעל פי מראהו . מדי צבאב עמד חייל לקבל את ברכתובתור בי� העומדי� 

הגיש הוא בהכנעה את ,  משהגיע תורו. שומר תורה ומצוותשאינונראה היה 
רבנו הקשיב לו , הזכיר את בנו שלקה במחלה קשהו,  שבידו אל הרביהפתק

התעניי� ו.  רחו� ומלא כאבוהביט אל החייל במבט אבהיבתשומת לב 
,  את מצבו הקשה פר# רבנו בבכי קולנימששמע. בנומצבו של ב הרחבהב

במש% זמ� די ארו% אחז הוא בידו של .  הקדושות זלגו דמעות של צערומעיניו
בסו� . ברכו בכוונה רבה שבנו יזכה לרפואה שלמה, ובעודו גועה בבכי, החייל

בהוסיפו ברכה , ובלבביות חמה נפרד הוא מהחייל לשלו�, חדל רבנו מבכיו
' ג ר"הרהכ� סיפר . כי בקרוב יוכל הוא לשוב ולבשר לו בשורות טובות, ובקשה

  .שהיה נוכח במקו�" באר שלמה"א ראש ישיבת "אברה� אטיק שליט

  

  לללל""""יואל טייטלבויי� זציואל טייטלבויי� זציואל טייטלבויי� זציואל טייטלבויי� זצ' ' ' ' ר הקדוש רר הקדוש רר הקדוש רר הקדוש ר""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו
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והוא אמר לי שהוא עומד , כחדשיי� לפני פטירת מר אבי בקרתי אותו בביתו
כי בליל שבת האחרו� באו אליו בחלו� סבי , להפטר מ� העול� בזמ� הקרוב

, ואמרו לו אברה�, ב חשי� ופניה� האירו באור יקרותזא' מנח� יחד ע� ר' ח
  .באנו להודיע% שאנחנו מכיני� ל% מקו� לידינו. תתכונ�

  פרק זפרק זפרק זפרק ז

        תורתותורתותורתותורתו
  

ואפילו , סבי שהיה מרבה לדבר על חיוב תלמוד תורה ושאי� פוטר ממנה
. כמעט ומעול� לא ראוהו פותח ספר ולומד, הוציא קונטרס גדול בעניי� זה

טהרת "וביניה� הספר (� בביתו לא היו לו אלא ספרי� בודדי�  וג)פרט לתהילי�(

" חברת אהבת חיי�" וג� בבית הכנסת .)ל"אהר� ראטה זצ' ק ר"להרה" הקודש
,  לא היו ספרי� מיוחדי� פרט לחומשי�)בית הכנסתשבסו� ימיו גר סבי בחצר (

ה ובכל זאת מלבד דברי התורה וההלכות שהי". ב� איש חי"וספרי , ס"ש, זוהר
היה נשאל שאלות בהלכה מרבי� שפנו אליו ולאחר , סבי משמיע בשיעוריו

הרהור קל השיב לה� והקי� בתשובתו את מכלול ההלכות והמנהגי� 
וכילד לא , תמיד ראיתיו יושב ומהרהר זמ� רב, אכ�. העוסקי� בשאלה הנדונה

ומשגדלתי הבנתי שבזמ� הרהורו חזר , הבנתי במה הוא מהרהר כל כ% הרבה
או אולי ייחד יחודי� בזיווגי העולמות העליוני� , א על תלמודו בעל פההו

  .בכח הזכרו� הגדול שניח� בו

ועוסק בתורה עד אור " תקו� חצות"עור% , בכל לילות החול היה ק� בחצות
ג� במש% היו� היה מסתגר בבתי כנסיות ישני� וריקי� מאד� ולומד . הבוקר

 היה יוצא כל צהריי� לכמה שעות ,"פחח"ובשני� בה� עבד כ. בה� בהחבא
שעל המקוה " באר שבע "בית הכנסתכמדומני שהיה זה (ומסתגר בבית הכנסת קרוב 

 . כשבמפתח שברשותו פתח ונעל אחריו וישב ולמד בצנעה")בית ישראל"' בשכ
בסבי שהנו " חשד"דבר זה נתגלה על ידי אחד משומעי שיעורו מידי ערב ש

  .צדיק נסתר ועקב אחריו

ובמו עיני ראיתי כמה פעמי� . התאמ# מאוד להסתיר את ידיעותיו בתורהסבי 
 ודרש לקהל בעניני הלכה וסבי הבי� תלמיד חכ�מקו� בו ישב יינו בשכשה

 לא יורד לפרטי� ולא מסביר ברור את ההלכה והקהל יכול שהתלמיד חכ�
כדי ,  לברר לו את הפרטי�ממנוהיה מעמיד פני ע� האר# ושואל , לטעות
  .ע הקהל ויבי�שישמ



עג תולדות מנחם

  
        ....סבא מהרהרסבא מהרהרסבא מהרהרסבא מהרהר

ג� , היה עומד ומתפלל על רשימת חולי� שבידו, "תקו� חצות"לאחר שער% 
היה מפריש צדקה עבור� מכספו הפרטי שהיה דל ביותר כשהכנסתו היחידית 

שבמו עיני ראיתי אי% מיד , שלו ושל אשתו" בטוח לאומי"היתה מכספי ה
ד חיו הוא ואשתו כל כשקבל� הפריש מה� מעשר לצדקה ומהשאר בלב

למיטב ידיעתי (. ומכס� דל זה עוד הרבה בצדקות לרפואת החולי�, החודש

   .)כללמהכספי� הרבי� מאוד שעברו תחת ידו לא נהנה מה� 

ומתרג� אות�  היה יושב ועור% את כתיבותיו לאחר התפילה על החולי�
כי , ת העזרה ע� העברי היתהחלק מהעבודה שלי.  לעברית)לאדינו(מספרדית 

כנוסח ,  מהעברית המדוברתהשונה,  ונכונההעברית שלו היתה עברית עתיקה



עד תולדות מנחם

 מאות קונטרסי� צרי� היו אלו. "אהבת חיי�"הכתוב בחלק השני של ספר 
וארוכי� כתובי� בכתב יהודי טורקי שהיה מורכב מכתב חצי קולמוס וכתב 

בצורה לא ראיתי במקו� אחר כתב דומה לזה ובקושי למדתי להכירו . י"רש
. שטחית כדי לדעת את התוכ� פחות או יותר אבל לא לקראו מלה במלה

והכילו בי� , כתבי� אלו היו בכתב ידו של סבי שאיני יודע מתי הספיק לכתב�
במש% שני� . היתר פירוש ארו% על כל פרקי אבות והכיל הרבה מעשיות

רג� ישבנו כמעט מחצות לילה עד בוקר כשסבי מקריא לי בספרדית ואני מת
  . ל"לו לעברית והוא חזר לכתב� בשפה העברית בכתב ידו הנ

יוס� עדי ' לאחר פטירתו יצא קונטרס פירוש על פרקי אבות שנתחבר על ידי ח
  .     ל"ומשו� מה תלו בטעות פירוש זה בסבי ז, ל שהיה ממוקיריו של סבי"ז

נה בכל השני� שגרתי בביתו איני זוכר שעבר עליו איזה לילה של חול בשי
ג� בלילות ששב בשעה מאוחרת מנסיעות ארוכות ומתישות , לאחר חצות

ובהגיע , היה חוט� תנומה קלה, שעשה ע� הצבור על קברי צדיקי� בגליל
  . חצות היה ק� כארי לעבודת הקודש כדרכו בכל הלילות

נסעתי ע� סבי באוטובוסי� צבוריי� בי� עירוניי� ותמיד השתדל כמה פעמי� 
א� . רו� ומיד כשהתיישב עצ� את עיניו ושקע בהרהוריולשבת בספסל האח

 שמירת שהסיבה היא הבנתי ,לכ%על פי שמעול� לא הסביר לי את הסיבה 
ובשבתו בספסל זה אי� הנוסעי� עוברי� , העיני� שסבי הקפיד בה מאוד מאוד

    .ובדר% כלל עולי� אחריו ויורדי� לפניו, מצידו למקומותיה�

ה לירושלי� ממרכז האר# עצר האוטובוס זמ� רב פע� אחת בנסיעתינו חזר
אתה , ואז פקח סבי את עיניו ואמר לי, בגלל פיצו# הסלעי� והרחבת הכביש

מרחיבי� את הכבישי� למשיח כי ה� גלגולי , רואה מה שעושי� הציוני�
ועכשיו מהשמי� החזירו� שיבנו מה , הפריצי� שגרמו לחרב� המקדש והאר#

, תק� כל עוונותיו ופשעיו יזכה לעול� הבאומי שיזכה מה� ל, שהרסו
  .והאחרי� אוי לה� ממה שמחכה לה�

וסבי כדרכו , שפע� נסע ע� סבי מפתח תקוה לירושלי�, ל"סיפר בנו מרדכי ז
משנתמלא האוטובוס ועמדו לצאת עלה הנוסע האחרו� , ישב בספסל האחורי

 נוסע זה ,כשהמקו� הפנוי היחידי שנותר עבורו היה בספסל האחרו� באמצע
היה ערבי שמ� שא� היה יושב היה דוחק את הנוסעי� שמשני הצדדי� 

סבי ישב ועיי� בספר שבידו ונוסע זה במקו� להתקד� , וביניה� סבי ובנו
משנתעיי� סבי סגר את , למושב הפנוי נשאר לעמוד ליד הנהג ולשוחח עמו
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לאחר מספר דקות הפסיקו הערבי והנהג את שיחת� , הספר וחשב לנוח
משראה סבי , והערבי בא ונתיישב באמצע ודחק את הנוסעי� שמשני הצדדי�

וחזר , אמר לדודי כנראה שצריכי� להמשי% ללמוד, שבדוחק זה לא יוכל לנוח
ומיד לפתע קרא הנהג לערבי שיבא אליו כי יש לו משהו חשוב לומר . ללימודו

  .  הנסיעהכלועמד ליד הנהג ושוחחו , לו והערבי פינה את המקו� לרווחת סבי

        ....מנהגיומנהגיומנהגיומנהגיו

בימות . מיו� שהכרתי את סבא היתה כל אכילתו לש� שמי� ושולחנו מזבח
 היה ממעט באכילה ורוב אכילתו היתה לח� ,החול בימי� שבה� לא התענה

לפעמי� קנח את ארוחתו . סו�מ בלבד או לח� וחלבת סו)דג מעוש�(" לקרדה"ו
י� דייסת סולת קרושה שהוא מע" חלבה דה סמולא"במאכל הנקרא בספרדית 

העשויות מלח� יבש שהושרה (" בויוס"לנסיעותיו הרבות היה לוקח אתו . וקרה

 שהיה מטביל� ).במי� ומלח ונאפה מחדש ומתקשה כאב� ומחזיק זמ� ממוש% בלי קרור
כשהרגיש .  או עיקר ארוחתו,בתה או בסת� מי� חמי� וזו היתה כל ארוחתו

וא� זכרוני אינו מטעני את , ת מבושלי�חולשה היה אוכל מרק עו� ע� ירקו
  .העו� עצמו לא אכל בחול ושמרו לסעודות שבת

מעול� לא הכניס לפיו דבר מאכל בחול מבלי לומר קוד� לפני כמעט כל 
 ."לעבודתו יתבר% "."לש� שמי� ",חתיכה שהכניס לפיו או לפני כל כ� מרק

  . ועוד דברי� מעי� אלה."בכל דרכ% דעהו"

וזה ',  וכו"אתקינו סעודתא"האוכל אמר את הנוסח הרגיל בתחילת , בשבת
ולא הוצר% לומר ', היה מספיק להפו% את כל האוכל למזבח גדול אשר לפני ה

. כי הרי הכל לכבוד שבת בלבד',  וכדולש� שמי�ה ולעיסה שזה כעל כל חתי
  .אכל הוא בשבת בשר ודגי� וכל מטעמי� שהכינו בביתו אבל לא הגזי�

% בכל ליל שבת בי� אכילת הדגי� לבשר היה שר באופ� קבוע את זוכר אני אי
בניגו� " אחד ושמו אחד' כל ברואי עול� מעלה ומטה יעידו� יגידו� ה"השיר 

ועד היו� בלילות שבת . כשפניו פני להבי�, טורקי מלא כיסופי� דקדושה
  .כשאני נזכר בזה לבי מתרגש עד כדי דמעות

וחנית היא מעי� סעודות הצדיקי� לפי הקבלה סעודות שבת דרגת� הר
 ביו� פטירתו שהסועד שמעו� בר יוחאי' רוכמו שאמר , הרוחניות בג� עד�
 ולכ� סבי מרוב חבתו .לאחר פטירתו" כתר עליו�"ה להארת כאות� כהלכת� יז

קרנה גודרא "לשבת קודש ולסעודותיה חיבר שיר בלאדינו המתחיל במילי� 
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בשר שמ� , תרגו�( ."או% קה ביי� שבת, וראדו'קאדה שבת מיז, אי ביי� פישקאדו

  .)בכל שבת יותר טוב כמה טובה השבת, ודג טוב

ג� א� . היה צנוע מאוד בכיסוי גופו ולא הסיר את בגדיו מעליו ביו� כלל
בלילה היה יש� ע� בגד . נשאר ע� בגדיו, הוכרח לעיתי� רחוקות לנוח ביו�

, ו מכוסה בגופיה ארוכהאת החולצה החלי� כשגופ, שינה שלבש על מטתו
  .  את המכנסי� החלי� מתחת לשמיכה, וא� זוכר אני נכו�

ופרט , מצמר רחלי� טהור שהיה עבה יחסית" ציצית קט�"הקפיד ללכת ע� 
ואפילו  בי� ביו� ובי� בלילה, למקוה לא הסירו מעליו כלל ועיקר ג� לא לרגע
  .ל"בימות הקי# החמי� וכמו שהזהיר רבינו האריז

שני� " ואומר בבית הכנסת הששי מיד לאחר חצות היו� היה יושב כל יו�
לבית שבת ושב '  הול% למקוה וטובל לכבואחר כ% ,"מקרא ואחד תרגו�

 "שיר השירי�"לוזאת מחו# ,  בשמחה ובנגו�"שיר השירי�" ואומר כל הכנסת
   .אחר קבלת שבת בבית הכנסתשאמר כל ליל שבת קודש ע� כל הקהל 

ל להתפלל בעיני� "היה מקפיד לנהוג כרבינו האריז" עמידה"בתפילת ה
והיה אחוז שרעפי� . עצומות כשידו השמאלית על החזה והימנית מונחת עליה

כ� נהג . ושו� רעש שבעול� לא הפריעו, כעומד בפגישה פרטית ע� המל%
  .   בכל תפילותיו בכל הימי� ובכל התנאי�

" לאקמא שכינתא מעפרא "כשנת� סבי צדקה לעני היה אומר שצדקה זו תהיה
 וכשנת� צדקה עבור מטרה )להקמת השכינה מהעפר בו היא מתפלשת, תרגו�(

על הראשונה , היה נות� או מפריש שתי פרוטות, כלשהיא כגו� לרפואת חולה
ועל השניה היה אומר לרפואת , "לאקמא שכינתא מעפרא"היה אומר שהיא 

היה קוד� מפריש צדקה לעלוי , וכ� כשהיה על ציו� איזה צדיק. 'פלוני וכדו
, שתל% ותאמר לאותו צדיק שבאנו על ציונה להתפלל" נפש"נפשה של אותה 

  .ואחר כ% נת� צדקה לעלוי נשמת אותו צדיק שעל ציונו עמד

 מקומו הקבוע היה ליד ,בבית הכנסתסבי לרוב ענוותו לא ישב מעול� במזרח 
 רק ביו� ששי .הלומש� מסר את דרשותיו לק, דלת הכניסה מימי� בפינה

 היה ריק מאד� היה מתיישב במזרח ליד ארו� הקודש כשבית הכנסתבצהריי� 
לעומת . "שיר השירי�" ו,"שני� מקרא ואחד תרגו�"מצד שמאל לאמירת 

יד  מצד ימי� לחלאחיו הבכור שהיה מתפלל קבוע נת� את המקו� במזר, זאת
לקיי� מצוות כיבוד אב הכולל  כדי , כללונראה לי שסבי לא התיישב ש�(. ארו� הקודש

  .)את אחיו הגדול ובכלל כבוד זה שלא לשבת על מקומו
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הלולא ", "אהבת חיי�"ג בעומר נהג סבי לעשות בבית הכנסת "בכל ליל ל
שמעו� בר יוחאי בו דרש לכבודו בפרט בענייני� ' לכבוד התנא הקדוש ר" רבא

זכה לומר סודות י ש"והיה מציי� שמעלת רשב, לתורתו והתנהגותו הקשורי�
היתה בגלל קנאותו ומסירות נפשו על כבוד שמי� עד כדי , עילאי� באיתגליא

' וכמו שאמר לר, ולכ� הוצר% לברוח למערה כל כ% הרבה שני�, סכנת חיי�
אשרי% ", כשראה את גופו מלא סדקי� מהחול שבמערה, פינחס ב� יאיר חמיו

והיה על  :)ג"שבת ל(". כ%לא מצאתני , שראיתני בכ% שאלמלא לא ראיתני בכ%
  .בכל מה שיצטר% שמו יתבר% ודידי עני� זה מלהיב את השומעי� לקנאות לכב

ל "מנשה חבה זצ'  בהילולא זו הצדיקי� והחסידי� חהשתתפוהרבה שני� 
' וח, שלמרות גילו המופלג היה מרקיד את הקהל בשיריו המלאי� רגש וערגה

דבוק שרעפי� בהתקשרות ע� ל שהיה דורש ג� כ� כשכולו "ששו� לוי זצ
  .והאור שקר� מסבי ומצדיקי� אלו האיר את פניה� בזוהר נפלא, י"רשב

והאבות י "רשב' ח� מגש נרות שהודלקו לכב על השולובאמצע ההילולא הניח
סבי היה מוכר את הזכות להדלקת� לכל המרבה . הקדושי� ועוד כמה צדיקי�

הצדיק  הזכירו את ש�על כל נר . במחיר כשהכס� נאס� למטרות צדקה
והיה סבי אומר שידעו כול� בבירור שבשעה שאד� , שלכבודו הודלק נר זה

, זוכה לקנות נר בהילולא זאת ולהדליקו במקו� זה לעילוי נשמת הצדיק
הרבה . הצדיק מגיע מלמעלה ורואה את פני המדליק ומשתדל עבורו למעלה

  .  להשנזקקו מסויימת בני אד� היו מחכי� ללילה זה לקנות נר לצור% ישועה

ללכת בכל ליל שבת לדרשתו של המגיד סבי במש% שני� רבות השתדל 
ג�  .וגש� ברד ושלג לא עצרוהו, ל"שבתי יודלבי# זצ' ג ר"הירושלמי הרה
שבשכונת " אדוניהו הכה�' חגי"שבתאי עברה מבית הכנסת ' כשדרשתו של ר

והמרחק היה " הודהמחנה י"שבשכונת " מנחת יהודה"לבית הכנסת , הבוכרי�
לא נמנע סבי , לראש ההר" בית ישראל"' עצו� וכלל עליה קשה מעמק שכ

שבתות הרבה , והל% מידי שבת בשבתו וישב מצטנע בפינה וכולו מדוש� עונג
 ירד כבדבליל שבת אחת חורפית מאוד כשקור מצמרר וגש� . נלויתי אליו

ת עצמו וללכת בדרכנו לדרשה שאלתי אותו מה מצא הוא כל כ% למסור א
הייתי ילד ולא הבנתי בדיוק את תשובתו של , במזג אויר קשה כזה לדרשה

אבל מה שהבנתי אחר כ% שהדורש היה גדול מהדרשה והיה חשוב , הסבא
לסבי להיות בקרבת הדורש בזמ� הדרשה כי בשמי� היו מחכי� לדרשה זו 

, ורשגרמה למעלה לדברי� נפלאי� ועצומי� עקב הדברי� שיצאו מלב טה
  .ומההתעוררות שגרמו דבריו
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        ....לללל""""שבתי יודלבי# זצשבתי יודלבי# זצשבתי יודלבי# זצשבתי יודלבי# זצ' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרה

ל זכור אזכור כיו� אתמול את המעשה "שבתי יודלבי# זצ' ומידי דברי בר
". שיחת היו�"שבתי היה ' כשר" מאה שערי�"שהסעיר את תושבי שכונת 

  . ומעשה שהיה כ% היה

שי� בעלות רחש לבו דבר טוב לעורר אנ" מאה שערי�"אחד מאנשי שכונת 
להתאס� ולומר , השחר של שבת קודש בחדשי החור� שהלילות ארוכות

והשפיע על אנשי� בשכונה שיסכימו , בבית הכנסת עד זמ� התפילה" תהילי�"
  .ומידי שבת בשבתו החל לעורר� והתאספו קהל גדול לעני� זה, לקו�

י� אחד השכני� שכעס על אד� זה שתו% כדי שהעיר את חבריו ללימוד התהיל
ובבוקר אחד גשו� וקר בעת שעמד ליד , הפריע לו ליש� החליט ללמדו לקח
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המתי� לו זה במרפסת ושפ% עליו דלי מלא מי� , חלו� ביתו והעיר את שכנו
ל ג� נבהל וג� הצטנ� ושב לביתו להחלי� את בגדיו הרטובי� "הנ. קרי�

  . ולהשיב נפשו בכוס תה ח�
בשנה שאחרי . לה ונפטר לעולמואד� זה ששפ% את המי� לאחר איזה זמ� ח

בבוקר שבת אחת כשק� אותו אד� לעורר כדרכו והנה א% יצא מביתו , זה
אד� זה ניסה , וכלב שחור גדול שהמתי� ליד ביתו הל% אחריו ממקו� למקו�

בשבת שאחריה שוב אותו כלב המתי� לו ולווהו לכל בתי . לגרשו ללא הועיל
משחזר הדבר על עצמו . חה נוראהכ הסתלק בנבי"ואח, האנשי� אות� העיר

י שבת'  לסבול ופנה מיד לביתו של רלא יכל אותו אד�, בשבוע השלישי
י יצא החוצא התבונ� בפני הכלב ואמר שבת' ר, העירו וסיפר לו על העני�

דע כי כלב זה הוא גלגול אותו אד� ששפ% עלי% את המי� , לאד� שבא עמו
מיד נגש אותו אד� , מחילה גמורההקרי� ולא תהיה לו מנוחה עד שתמחל לו 

. סיי� הכלב נפל מת במקו�שוכ. מחול ל%, מחול ל%, לכלב ואמר לו מחול ל%
ובאותה שבת נאספו אנשי המקו� לראות בפגרו של הכלב שהיה שכנ� 

  .  ואת אשר נגזר עליו בבית די� של מעלה, בגלגול הקוד�

כל מפלגותיו למרות שסבי התנגד בתוק� לשלטו� הרשע באר# הקודש על 
ואסר את ההשתתפות בבחירות לבית הכסא הממשלתי , בלי יוצא מהכללבלי יוצא מהכללבלי יוצא מהכללבלי יוצא מהכלל

מעול� לא דיבר בגנות תלמידי החכמי� שנטו אל , והעירוני באיסור חמור
א� על פי שדעתו היתה מתנגדת לה� עקב הקשר שלה� , "דתיות"המפלגות ה
ואל "ל "כבר אמרו חז, ומה שטועני� ה� שכוונת� לדבר מצוה, ע� הציונות

 נקלעו בדרכו כבד� וכשבאו לביתו או". ואפילו לדבר מצוה, תתחבר לרשע
  .ושכוונת� לשמי�, בכבוד גדול כי חשב שטועי� ה� בדבר מצוה

אות� תיעב עד עומק נפשו וראה ב� " הציונות הדתית"שונה הדבר כלפי רבני 
רשעי� חוטאי� ומחטיאי� הגורמי� לעכוב ביאת המשיח ולכל הצרות 

זכורני שליל מוצאי שבת אחת ערכו פדיו� הב� ו. ות את ע� ישראלהפוקד
משנודע , ס"כשסבא היה גר בשכנות לביהכנ, "אהבת חיי�"בבית הכנסת 

, לסבא שהכה� הפודה שהוזמ� הוא צבי יהודה קוק שהיה משלב תורה וציונות
  .  ונשאר יושב בביתו, נמנע מלהשתת� בפדיו�

הרבה טבילות על ידי הוצאת ידו פע� פגש במקוה אד� שהתחכ� וטבל 
העיר לו שעני� מספר הטבילות קשור בהוצאת הראש , מהמי� והחזרתו

אינו במי� מסתיימת  כי אי� העני� קשור בכ% שכשחלק מהגו�(. וטבילתו שנית בדווקא

  ).אלא קשור בסוד הראש המוש% שפע ואור בכל פע� שנכנס ויוצא, הטבילה



פ תולדות מנחם

  ....מלבושיומלבושיומלבושיומלבושיו

 היו ורוב מלבושי,  או אדו�י לובש בגד בצבע שחורמעול� לא ראיתי את סב
חו� בהיר , ובימות החול היה לובש ג� בגדי� בצבע חו�, בצבע אפור בהיר

לדעתי בחר סבא את הצבע האפור בהיר בגלל שלפי הקבלה מצוה . 'ובז
 תלמידי חכמי�ולא נהגו בו אז אלא . ללבוש בשבת בגדי� עליוני� לבני�

. בחר בצבע זה הנוטה ללב�, תנותו לא רצה להתבלטוכיו� שבענוו, מיוחדי�
חד צבע זה לשבת השתמש בבגוד בצבע יוכדי שלא יהא ניכר לעיני הכל שמי

  .חולימי הזה ג� ב

 ולהופעותיו בציבור הקפיד ללכת ע� מעילו האפור , לתפילהלבית הכנסת
. אבל במש% היו� הסתובב בבית וברחוב ע� אפודת בד מעל לחולצתו. הארו%

באפודותיו . ע אפור או ירוק בהירב ומעוט� בצ,ב האפודות היו בצבע חו�רו
,  שהיו בדר% כלל מלאי� במטבעות�היו שני כיסי� עמוקי� משני צדדיה

  .חלק� לעניי� או לילדי ישראל ההולכי� ללמוד תורהש

שלא הסירו מעליו לא בבית ולא , קסקט אפור היה באופ� קבוע מעל לראשו
ואיני זוכר . כובע בד גדול שכסה את כל ראשובש ח בעת השינה. בחו#

  .א� פע�" כיפה"שראיתיו משתמש ב

למע� כבוד התורה " קסקט"ני שפע� הפצרתי בו לחבוש מגבעת במקו� הזכור
לאחר כמה רגעי� הוא הסיר . והנחתי את מגבעתי על ראשו, שהוא נות� ברבי�

אנשי� פשוטי� ואמר לי זה לאנשי� בני תורה ולא ל, זאת כהסרת משא כבד
  .)אבל זו היתה משמעות דבריו, איני זוכר את לשונו המדויקת( .כמוני

שלמה ' סבי מעול� לא נגע בזקנו וכשהיה נכנס לביתו של הסבא קדישא ר
 )ראה להל� אודותיו(,  כעמוד העול� מרעיש האר#שנודעל "אליעזר אלפנדרי זצ

  . על זקנו של סביי שאמר שרואה שכינה שורהכמדומנו. סבי היה ק� לכבוד

כי אנו כי אנו כי אנו כי אנו . . . . כא� המקו� לציי� שסבי מעול� לא גידל פאות ובוודאי לא מסולסלותכא� המקו� לציי� שסבי מעול� לא גידל פאות ובוודאי לא מסולסלותכא� המקו� לציי� שסבי מעול� לא גידל פאות ובוודאי לא מסולסלותכא� המקו� לציי� שסבי מעול� לא גידל פאות ובוודאי לא מסולסלות
שלכל שבט היו מנהגי� שוני� בתפילות ובעוד הרבה ענייני� שלכל שבט היו מנהגי� שוני� בתפילות ובעוד הרבה ענייני� שלכל שבט היו מנהגי� שוני� בתפילות ובעוד הרבה ענייני� שלכל שבט היו מנהגי� שוני� בתפילות ובעוד הרבה ענייני� , , , , ב שבטי�ב שבטי�ב שבטי�ב שבטי�""""בני יבני יבני יבני י

שמע בני מוסר שמע בני מוסר שמע בני מוסר שמע בני מוסר """"ועל זה נאמר ועל זה נאמר ועל זה נאמר ועל זה נאמר . . . . וביניה� גידול אור% הפאות לפי שורש נשמת�וביניה� גידול אור% הפאות לפי שורש נשמת�וביניה� גידול אור% הפאות לפי שורש נשמת�וביניה� גידול אור% הפאות לפי שורש נשמת�
אלו המנהגי� אלו המנהגי� אלו המנהגי� אלו המנהגי� " " " " ורת אמ%ורת אמ%ורת אמ%ורת אמ%ואל תטוש תואל תטוש תואל תטוש תואל תטוש ת. ". ". ". "אלו התורה והמצוותאלו התורה והמצוותאלו התורה והמצוותאלו התורה והמצוות" " " " אבי%אבי%אבי%אבי%

        . . . .  רבותיה� מדור דור רבותיה� מדור דור רבותיה� מדור דור רבותיה� מדור דורעל פיעל פיעל פיעל פיהמקובלי� באותה עדה המקובלי� באותה עדה המקובלי� באותה עדה המקובלי� באותה עדה 

        ....שהיתה מנוגדת לאורח חייו הפשטני והצנועשהיתה מנוגדת לאורח חייו הפשטני והצנועשהיתה מנוגדת לאורח חייו הפשטני והצנועשהיתה מנוגדת לאורח חייו הפשטני והצנוע, , , , כמו כ� מעול� לא ענב עניבהכמו כ� מעול� לא ענב עניבהכמו כ� מעול� לא ענב עניבהכמו כ� מעול� לא ענב עניבה



פא תולדות מנחם

        ....ספריוספריוספריוספריו

ג "עליית עדות המזרח לאר# שהתגברה בצורה מרשימה החל משנת תרל
ו ממקו� כיו� שנותק, גרמה לרבי� מה� בלבול בענייני המנהג וההלכה, ואיל%

למקו� בו נהגו בני עדות אחרות במנהג , בו נהגו כול� אותו מנהג והלכה
ומה ג� שהמנהג הספרדי באר# היה שונה בהרבה דברי� , והלכה שוני�

שו� ספר הלכתי מתאי� בהלכות הספרדי� באר# לא . ממנהג� באר# מוצא�
בה השולח� ערו% עמוק מדאי לאד� הפשוט ומה ג� שאי� בו הר, היה בנמצא

ויש בו אפילו הלכות , ל"הלכות שנוהגי� בה� הספרדי� על פי דברי האריז
יוס� ' ג ר"להרה" ב� איש חי"הספר . המנוגדות למנהג הפשוט בי� הספרדי�

מכיל בחלקו הלכות , א א� על פי שכולו קדש קדשי�"ל זיע"חיי� מבבל זצ
חיי� ' רל" כ� החיי�"והספר , שנהגו בה� בבבל שאינ� כמנהג המקובל באר#

לכ� ראה סבי צור% להוציא ספר , י לא היה מוכר לאנשי עמל אלה'פאלאג
שידעו את הדר% אשר , הלכה לבני עדות המזרח כמנהג הנהוג באר# ישראל

ז הוציא לאור את ספרו "בשנת תרצו. ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו�
 יצא לאור על" והעלי� שהוא מחבר הספר וכתב בשער הספר """"לקוטי מנשהלקוטי מנשהלקוטי מנשהלקוטי מנשה""""

בת ששי� ותשע בסו� הספר הוסי� חוברת . " מנח� מנשההמשתדלהמשתדלהמשתדלהמשתדלידי 
על גודל חיוב למוד תורה " " " " שער החיי�שער החיי�שער החיי�שער החיי�""""בש� עמודי� ובה� עשרי� פרקי� 
מלבד דברי המוסר וההלכה ציר� לספר את  ו ו ו ו.ושכרה וקדושת הפה על ידה

קנה מהדורה , וכדי להקל על הקורא לעשות את התקו�". סדר תענית הדיבור"
        .ל ספר תהילי� וכרכ� יחד ע� ספרושלמה ש

מש% את הקהל שהיה מורכב מאנשי עמל שספר הלכה היה מעל ספר זה לא 
        וסבי שלווה את הכס�, ומעבר להישג זמנ� לקרא בו, הישג יד� לרכשו

ולכ� שלח את הספרי� לגבירי� בצירו� , להדפסתו לא יכל לשל� את חובו
 בו מספר הוא כי ".".".".% מנחתי% מנחתי% מנחתי% מנחתיקח נא את ברכתי וערבה לקח נא את ברכתי וערבה לקח נא את ברכתי וערבה לקח נא את ברכתי וערבה ל""""מכתב תחת הכותרת 

  .חובות הוצאת הספר הניעו אותו לבקש את עזרת� תמורת קבלת ספרו

המוש% את הלב ומרגיע את " מעשה"סבי שידע כי המו� הע� נמש% אחר ה
   .ב"ח" לקוטי מנשה"ב את הספר "הוציא לאור בשנת תשי, הנפש

וספו הקוד� אלא שעתה הפע� נ" לקוטי מנשה"ספר זה הנו למעשה הספר 
  .) בגודל ספר רגיל,    עמודי�ד" רע ב� הספר (. ודרשות מעשיות  ספורי  להלכות 

כנראה מחוסר , לא צור� למהדורה זו' שנדפס בחלק א" שער החיי�"קונטרס 
מבלי " אהבת חיי�" חברת ג� את הספר הזה הוא הוציא בש� .אמצעי�



 פב תולדות מנחם

 ישראל הספר נתחבב מאוד על הקהל כולל ילדי .להזכיר את שמו כלל
 אמרו לי שספר ,וכששוחחתי לאחר שני� ע� כמה תלמידי חכמי� בירושלי�

  .זה בילדות� משכ� לרצות ללמוד תורה ולהתמיד בה

  

  



פג תולדות מנחם

 



 פד תולדות מנחם

  



 פה תולדות מנחם

 "סדר ההקפות כנגד שבעה כורתי ברית"את החוברת הדפיס סבי  ש"בשנת ת
' ג ר"י הרה"שנער% ע, ונוס� עליו סדר בקשת רחמי� על כל צרה שלא תבא

  . ל"תייא זציהודה פ

מתמרמר סבי על אות� המדברי� בבית הכנסת " סדר ההקפות"בהקדמה ל
ו אד� לא נזהר והוא מדבר ו אד� לא נזהר והוא מדבר ו אד� לא נזהר והוא מדבר ו אד� לא נזהר והוא מדבר """"א� חא� חא� חא� ח"""", שגורמי� לצרות ולאור% הגלות וכלשונו

אז תדעו שאח אז תדעו שאח אז תדעו שאח אז תדעו שאח , , , , לא די שמקלקל תפילתו ולימודו על ידי דיבורלא די שמקלקל תפילתו ולימודו על ידי דיבורלא די שמקלקל תפילתו ולימודו על ידי דיבורלא די שמקלקל תפילתו ולימודו על ידי דיבור, , , , בבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסת
. . . .  רחמנא ליצל� רחמנא ליצל� רחמנא ליצל� רחמנא ליצל�ראש הרשעי� אכזר גדול ואינו מרח�ראש הרשעי� אכזר גדול ואינו מרח�ראש הרשעי� אכזר גדול ואינו מרח�ראש הרשעי� אכזר גדול ואינו מרח�, , , , מי זה עשומי זה עשומי זה עשומי זה עשו, , , , עשו ליעקבעשו ליעקבעשו ליעקבעשו ליעקב
, , , , בבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסתבבית הכנסתל שאחד הדברי� המאריכי� את הגלות הוא המדבר ל שאחד הדברי� המאריכי� את הגלות הוא המדבר ל שאחד הדברי� המאריכי� את הגלות הוא המדבר ל שאחד הדברי� המאריכי� את הגלות הוא המדבר """"ואמרו חזואמרו חזואמרו חזואמרו חז

ועוד מתמרמר לבי בראותי לאיזה אנשי� חשובי� ועוד מתמרמר לבי בראותי לאיזה אנשי� חשובי� ועוד מתמרמר לבי בראותי לאיזה אנשי� חשובי� ועוד מתמרמר לבי בראותי לאיזה אנשי� חשובי� . . . . וווו""""וכאילו הוא זונה חוכאילו הוא זונה חוכאילו הוא זונה חוכאילו הוא זונה ח
ע� כל זה לא שינו ע� כל זה לא שינו ע� כל זה לא שינו ע� כל זה לא שינו , , , , ובעלי תורה שדברתי את� כמה פעמי� בנחת ובסתרובעלי תורה שדברתי את� כמה פעמי� בנחת ובסתרובעלי תורה שדברתי את� כמה פעמי� בנחת ובסתרובעלי תורה שדברתי את� כמה פעמי� בנחת ובסתר

ו שאינו ו שאינו ו שאינו ו שאינו שדבר ידוע שכל המדבר בבית הכנסת מראה עצמשדבר ידוע שכל המדבר בבית הכנסת מראה עצמשדבר ידוע שכל המדבר בבית הכנסת מראה עצמשדבר ידוע שכל המדבר בבית הכנסת מראה עצמ, , , , ממדותיה� הרעי�ממדותיה� הרעי�ממדותיה� הרעי�ממדותיה� הרעי�
, , , , ה שישרה שכינתו בבית הזה וכ� מעיז פניו ומדבר בבית המל%ה שישרה שכינתו בבית הזה וכ� מעיז פניו ומדבר בבית המל%ה שישרה שכינתו בבית הזה וכ� מעיז פניו ומדבר בבית המל%ה שישרה שכינתו בבית הזה וכ� מעיז פניו ומדבר בבית המל%""""מאמי� בהקבמאמי� בהקבמאמי� בהקבמאמי� בהקב

מא� דאישתעי בבי כנישתא מא� דאישתעי בבי כנישתא מא� דאישתעי בבי כנישתא מא� דאישתעי בבי כנישתא . . . . וזה לשו� הזוהר פרשת תרומהוזה לשו� הזוהר פרשת תרומהוזה לשו� הזוהר פרשת תרומהוזה לשו� הזוהר פרשת תרומה. . . . שלא ברצו� המל%שלא ברצו� המל%שלא ברצו� המל%שלא ברצו� המל%
ולית ולית ולית ולית , , , , ולא אשתכח תמ�ולא אשתכח תמ�ולא אשתכח תמ�ולא אשתכח תמ�, , , , דאחזי דהא לית ליה אלהאדאחזי דהא לית ליה אלהאדאחזי דהא לית ליה אלהאדאחזי דהא לית ליה אלהא', ', ', ', וי ליה וכווי ליה וכווי ליה וכווי ליה וכו, , , , מילי� דחולמילי� דחולמילי� דחולמילי� דחול

. . . . תרגו�תרגו�תרגו�תרגו�((((. . . . א עלאה דלעילאא עלאה דלעילאא עלאה דלעילאא עלאה דלעילאולא דחיל מיניה ואנהיג קלנא בתקונולא דחיל מיניה ואנהיג קלנא בתקונולא דחיל מיניה ואנהיג קלנא בתקונולא דחיל מיניה ואנהיג קלנא בתקונ, , , , ליה חולקא ביהליה חולקא ביהליה חולקא ביהליה חולקא ביה

    לא נמצא במקו�לא נמצא במקו�לא נמצא במקו�לא נמצא במקו�' ' ' ' ושהושהושהושה, , , , אוי לו כי מראה שאי� לו אלוהאוי לו כי מראה שאי� לו אלוהאוי לו כי מראה שאי� לו אלוהאוי לו כי מראה שאי� לו אלוה, , , , מי שמדבר בבית הכנסת דברי חולמי שמדבר בבית הכנסת דברי חולמי שמדבר בבית הכנסת דברי חולמי שמדבר בבית הכנסת דברי חול

 ואלו  ואלו  ואלו  ואלו .).).).)וגור� בזיו� בתקוני העולמות העליוני�וגור� בזיו� בתקוני העולמות העליוני�וגור� בזיו� בתקוני העולמות העליוני�וגור� בזיו� בתקוני העולמות העליוני�, , , , ושאינו פוחד ממנוושאינו פוחד ממנוושאינו פוחד ממנוושאינו פוחד ממנו', ', ', ', ושאי� לו חלק בהושאי� לו חלק בהושאי� לו חלק בהושאי� לו חלק בה, , , , זהזהזהזה
ו להמו� הע� שילמדו ו להמו� הע� שילמדו ו להמו� הע� שילמדו ו להמו� הע� שילמדו """"ה� גורמי� חה� גורמי� חה� גורמי� חה� גורמי� ח, , , , האנשי� יודעי התורה ומדברי�האנשי� יודעי התורה ומדברי�האנשי� יודעי התורה ומדברי�האנשי� יודעי התורה ומדברי�

ברבי� דהיינו ברבי� דהיינו ברבי� דהיינו ברבי� דהיינו ' ' ' ' ועל ידי זה הוא מחלל את הועל ידי זה הוא מחלל את הועל ידי זה הוא מחלל את הועל ידי זה הוא מחלל את ה, , , , ו נראה לעיני כלו נראה לעיני כלו נראה לעיני כלו נראה לעיני כלועונועונועונועונ, , , , ממעשיה�ממעשיה�ממעשיה�ממעשיה�
    כמו שמפורש בספר המצוותכמו שמפורש בספר המצוותכמו שמפורש בספר המצוותכמו שמפורש בספר המצוות' ' ' ' לפני עשרה מישראל ועונו גדול מסת� חילול הלפני עשרה מישראל ועונו גדול מסת� חילול הלפני עשרה מישראל ועונו גדול מסת� חילול הלפני עשרה מישראל ועונו גדול מסת� חילול ה

 וכתב הרב ראשית  וכתב הרב ראשית  וכתב הרב ראשית  וכתב הרב ראשית ".".".".וזה עו� פלילי וגדול עונו מנשואוזה עו� פלילי וגדול עונו מנשואוזה עו� פלילי וגדול עונו מנשואוזה עו� פלילי וגדול עונו מנשוא. . . . � עיי� ש�� עיי� ש�� עיי� ש�� עיי� ש�""""להרמבלהרמבלהרמבלהרמב
שא� הוא מאמי� שא� הוא מאמי� שא� הוא מאמי� שא� הוא מאמי� , , , , ממה נפש% זה המדבר ראוי לעונש גדולממה נפש% זה המדבר ראוי לעונש גדולממה נפש% זה המדבר ראוי לעונש גדולממה נפש% זה המדבר ראוי לעונש גדול"""", , , , חכמה וזה לשונוחכמה וזה לשונוחכמה וזה לשונוחכמה וזה לשונו

וא� אינו וא� אינו וא� אינו וא� אינו , , , , אי� פושע גדול מזהאי� פושע גדול מזהאי� פושע גדול מזהאי� פושע גדול מזה, , , , ינה מצויה בבית הכנסת והוא מדברינה מצויה בבית הכנסת והוא מדברינה מצויה בבית הכנסת והוא מדברינה מצויה בבית הכנסת והוא מדברשהשכשהשכשהשכשהשכ
הרי זה גילה עצמו הרי זה גילה עצמו הרי זה גילה עצמו הרי זה גילה עצמו , , , , ו שיש השראת שכינה בבית הכנסת ומדברו שיש השראת שכינה בבית הכנסת ומדברו שיש השראת שכינה בבית הכנסת ומדברו שיש השראת שכינה בבית הכנסת ומדבר""""מאמי� חמאמי� חמאמי� חמאמי� ח

וזה מה שכתוב בזוהר וזה מה שכתוב בזוהר וזה מה שכתוב בזוהר וזה מה שכתוב בזוהר . . . . שכופר בחכמי� ובנביאי� וראוי לעונש יותר רע ומרשכופר בחכמי� ובנביאי� וראוי לעונש יותר רע ומרשכופר בחכמי� ובנביאי� וראוי לעונש יותר רע ומרשכופר בחכמי� ובנביאי� וראוי לעונש יותר רע ומר
ה ה ה ה """"והקבוהקבוהקבוהקב. . . . וווו""""הקדוש שכל המדבר בבית הכנסת אי� לו חלק באלהא דישראל חהקדוש שכל המדבר בבית הכנסת אי� לו חלק באלהא דישראל חהקדוש שכל המדבר בבית הכנסת אי� לו חלק באלהא דישראל חהקדוש שכל המדבר בבית הכנסת אי� לו חלק באלהא דישראל ח

            ....עד כא� לשונועד כא� לשונועד כא� לשונועד כא� לשונו ".".".".ו למוטב אמ�ו למוטב אמ�ו למוטב אמ�ו למוטב אמ�יחזירניחזירניחזירניחזירנ

ש היו בעצומה של מלחמת " לציי� שדברי� אלו שהסבא הדפיס בשנת תיש
ראש הרשעי� ראש הרשעי� ראש הרשעי� ראש הרשעי� """"    ,העול� השניה כשאדו� העמלק הגרמני וכפי שהגדירו סבא

 מישראל באכזריות לה מליוני�יכ" " " " אכזר גדול ואינו מרח� רחמנא ליצל�אכזר גדול ואינו מרח� רחמנא ליצל�אכזר גדול ואינו מרח� רחמנא ליצל�אכזר גדול ואינו מרח� רחמנא ליצל�
בוצה גדולה שעמדה בתחנת בוצה גדולה שעמדה בתחנת בוצה גדולה שעמדה בתחנת בוצה גדולה שעמדה בתחנת שבהיות� קשבהיות� קשבהיות� קשבהיות� ק, , , , ההההייייפרו נצולי� עדי ראיפרו נצולי� עדי ראיפרו נצולי� עדי ראיפרו נצולי� עדי ראיייייוסוסוסוס, נוראה

הופיעה פתאו� אשה לבושה שחורי� הופיעה פתאו� אשה לבושה שחורי� הופיעה פתאו� אשה לבושה שחורי� הופיעה פתאו� אשה לבושה שחורי� , , , , הרכבת והמתינו ללקיחת� להריגההרכבת והמתינו ללקיחת� להריגההרכבת והמתינו ללקיחת� להריגההרכבת והמתינו ללקיחת� להריגה



פו תולדות מנחם

    ובקול בכי זעקה לה� דעו שגזרה זאת נחתמה בגלל בזיו� השכינה על ידיובקול בכי זעקה לה� דעו שגזרה זאת נחתמה בגלל בזיו� השכינה על ידיובקול בכי זעקה לה� דעו שגזרה זאת נחתמה בגלל בזיו� השכינה על ידיובקול בכי זעקה לה� דעו שגזרה זאת נחתמה בגלל בזיו� השכינה על ידי
י טר� "י שבא" ואעפ....ונעלמהונעלמהונעלמהונעלמה, , , , דבורי� של חול בבתי כנסיות ובתי מדרשותדבורי� של חול בבתי כנסיות ובתי מדרשותדבורי� של חול בבתי כנסיות ובתי מדרשותדבורי� של חול בבתי כנסיות ובתי מדרשות

  .ו ציינ� בהקדמתוסבא ברוח קדש, נודעו פרטי הדברי� וכל שכ� סיבת�
  

 

אמרי "ל בעל ה"אברה� מרדכי אלתר זצ' ר מגור ר"כ� יש לציי� שהאדמו
היה רגיל לצאת כל יו� לחצי שעה , לאחר שעלה לגור בירושלי� "אמת



פז תולדות מנחם

פע� , לרחובות הסמוכות לביתו לשאו� אויר בלווית משפחתו וכמה מחסידיו
שליד "  רחלאהל"מלוויו ליד בית הכנסת של הקהילה הבבלית  עבר ע�
כשבמקו� " מנחה"וראה אי% הקהל מתפללי� תפילת " מחנה יהודה"שכונת 

, #"רינה ש� רעדה וכל הקהל יושבי� בכבוד ובמורא ומאזיני� לחזרת הש
. . . . א� כ% היו מתפללי� באירופהא� כ% היו מתפללי� באירופהא� כ% היו מתפללי� באירופהא� כ% היו מתפללי� באירופה""""נתפעל מאוד ושמעוהו שאמר למלוויו 

            ".".".".השואה היתה נמנעתהשואה היתה נמנעתהשואה היתה נמנעתהשואה היתה נמנעת

פת מרובה על העיקר לפי א בתוס"יצאה בשנית בשנת תש" ההקפות"חוברת 
  .ל"יהודה פתייא זצ' הוספותיו של ח

 על חמשה חומשי "אהבת חיי�"ז הוציא סבי לאור את הספר "בשנת תשט
" ליקוטי מנשה"כמעט כל הנאמר בספרי� . תורה בכר% אחד ללא הזכרת שמו

  . נמצאי� בספר זה ועליה� נוספו דברי� חדשי� כהנה וכהנה, ב&א
שהמשי% '  הפ% לעמוד א5 עמודי� ממוספרי� ועמוד 4&1. (די� עמו543הספר הוא ב� 

 וכל,  סיפורי מעשיות158ונכללו בו ,  מלבד ההקדמה.)ט"עד סו� עמוד תקל
, תפילי�, ציצית,  שחריתנטילת ידי�(. ההלכות הנצרכות לכל אד� מישראל לדעת�

קריאת , ורהשליח ציבשמונה עשרה וחזרת ,  וברכותיהקריאת שמע, קדיש, דזמרה פסוקי

,  לסעודהנטחלת ידי�, תשלומי�, נפילת אפי�, תחנו�, נשיאת כפי�, תפילה, ספר תורה

קריאת , מנחה וערבית, ברכת האילנות, ברכת החמה, הנהני� ברכות, ברכת המזו�, סעודה

 ,ומוצאי שבת   סעודה שלישית , ושבתערב שבתהלכות   , ברכת הלבנה , שעל המיטהשמע

 עירובי  , ויו� טוביו� טוב הלכות ערב . שבט,כסלו,  חשו�,אלול  ,תמוז ,הלכות חודשי ניס�

 ,סוכות, כיפור , עשרת ימי תשובה,ראש השנה, סליחות, פסח, חול המועד, תבשילי�

תלמוד , ראש חודש,  באבתשעה, בי� המצרי�, חנוכה ופורי�, שמחת תורה ,מיני�ה ארבעת

איסור לבישת כלי גבר , טבילת כלי�, הכנסתבית , תרומות ומעשרות, שמירת הלשו�, תורה

ההלכות כמנהג הספרדי� ומקור� . פירושי� ודרשות,  מלבד משלי�.)על אשה
מספרי הפוסקי� הראשוני� והאחרוני� שנלקטו כפי ראות עיני סבי להלכה 

  .ולא הועתקו מספר הלכות כלשהוא, ולמעשה

רו% את הספר % פנה סבי לאבי ובקש ממנו לע"ובשנת תש. הרהספר אזל מ
אבי נענה . שיהיה קל לנוער להתחבר לספר, מחדש בשפה עברית מדוברת
, מחדש והוסי� הרבה משלו" בראשית שמות"לבקשתו וער% את הספרי� 

 מקורבשכמעט כול� תוספת שלו ובהיותו . �"בפרט בפרשיות השובבי
        .  ומאמרי� ודרכי� השייכי� לחסידות הכניס מעשיות, לחסידות

   היות ומסיבת בריאותו לא יכל אבי .בפני עצמו א בכר%"שנת תשכיצא בהספר 
  



פח תולדות מנחם

  
  ....אהבת חיי� מהדורה ראשונהאהבת חיי� מהדורה ראשונהאהבת חיי� מהדורה ראשונהאהבת חיי� מהדורה ראשונה""""שער ספר שער ספר שער ספר שער ספר 



פט תולדות מנחם

  
        ....ל כעור% הספר מחדשל כעור% הספר מחדשל כעור% הספר מחדשל כעור% הספר מחדש""""מהדורה שניה בו מצויי� אבי זמהדורה שניה בו מצויי� אבי זמהדורה שניה בו מצויי� אבי זמהדורה שניה בו מצויי� אבי ז" " " " ''''אהבת חיי� חלק אאהבת חיי� חלק אאהבת חיי� חלק אאהבת חיי� חלק א""""שער ספר שער ספר שער ספר שער ספר 



צ תולדות מנחם

  ....''''אהבת חיי� חלק באהבת חיי� חלק באהבת חיי� חלק באהבת חיי� חלק ב""""שער ספר שער ספר שער ספר שער ספר 



צא תולדות מנחם

� במתכנת" ויקרא במדבר דברי�"ד הספרי� "תשכ יצאו בשנת, להמשי%
  .ומכא� ההבדלי� בנוסח שבי� שני הכרכי�. בכר% בפני עצמוהראשונה 

יש לציי� שספר זה בנגוד לכל הגיו� יצאו ממנו הרבה מהדורות והתפזר בכל 
ראיתי אותו בבתי� פרטיי� ובבתי כנסיות באירופה ובאמריקה . העול� כולו

ח ופגשתי הרבה בני אד� שאמרו לי שספר זה הוא המפת, ובדרו� אמריקה
ומקריאי� אותו בכל שבת לבני , ושאינו זז מתחת יד�, לחזרת� בתשובה

  .ורואי� בסבי את מור� ורב�, בית�

ח ממזכי הרבי� ומוהל חשוב שסיפר לי "פגשתי בניו יורק ת. לדוגמא
אהבת "שבהיותו ב� שתי� עשרה שני� הגיע ממצרי� לאמריקה ורק ספר 

. י� קשי� באר# זרה ומנוכרתוספר זה הצילו מהתבוללות ברגע, בידו" חיי�
  ". יראת שמי�"וחזקו לגדול ולגדל משפחה לתורה ו

שלפני כארבעי� שנה בהיותו בער% , א"שליט. ב. ר' סיפר לי מזכה הרבי� הר
 ,"אהבת חיי�"בגיל שבע עשרה המתי� בתור לכניסה לרופא ועיי� בספר 
ספר "יבו והש, כשנכנס לרופא שהיה חלוני לגמרי שאלו הרופא מה זה ביד%

הצי# הרופא בספר ואמר לו א� על ידי ספר זה אוהבי� חיי� ". אהבת חיי�
  .וכ� עשה, תשיג ג� לי ספר שכזה ואשל� מחירו

הספר שהבאת , לאחר שני� פגש ברופא שהפ% לשומר תורה ומצוות שאמר לו
  .לי לפני שני� השפיע עלי ועד היו� אינו זז מתחת ידי

ירושי� חייה� השתנו לטובה ולשלו� לאחר ג� כמה בני זוג שעמדו בפני ג
  .שקבלו את המלצתי והחלו ללמוד יחד כחצי שעה מידי יו� בספר זה

בענייני " קונטרס שער החיי�"בעילו� ש� ב הוציא סבי "סביבות שנת תשכב
 תקו�"בצירו� , מוסר ומעשיות העוסקי� בתשובה ובענשי גהנ� וכ� הקלע

 בספרו ל" זציהודה פתייא' חג "הרהרבו המקובל הנודע שסידר " הנפטרי�
וסבי צוה אותי לעשות .  להציל נשמות הרשעי� ולהקל בענש�"יהודה מנחת"

תקו� זה לאחר פטירתו בשנה ראשונה לפחות שלש עשרה פעמי� ומתוכ� לו 
 תקו� על ידיוראה להל� אי% (. וכ� עשיתי,  תו% שבעת ימי אבלותתאחפע� לפחות 

  ).ב בגלגולזה שעשינו נצלה סבתי מלשו

היו לסבי עוד חבורי� בכתב יד שישבתי עמו לילות במש% שני� כאמור 
מלוקט מהרבה " פרקי אבות"להכינ� לדפוס חלק� הוגדר כפירוש נרחב על 

, "אהבת חיי�"דרשני� ומפרשי� ומלווה בהרבה מעשיות כמתכונת הספר 
ית כתיבות אלו היו כתובי� בעבר. וחלק� לא הוגדר תחת מסגרת מסויימת
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י וכתב חצי קולמוס שרק בודדי� "אבל בכתב יהודי טורקי המורכב מכתב רש
היה מונח לאחר פטירתו חלק בביתו וחלק על ארו� הקודש בבית , יכלו לקראו

  .וחבל על דאבדי�, ואיני יודע מה נעשה בה�, "אהבת חיי�"הכנסת 

        """"שער החיי�שער החיי�שער החיי�שער החיי�""""ד� ראשו� מקונטרס ד� ראשו� מקונטרס ד� ראשו� מקונטרס ד� ראשו� מקונטרס     

        פרק חפרק חפרק חפרק ח

        האיש וגבורתוהאיש וגבורתוהאיש וגבורתוהאיש וגבורתו

 , מעלהשלל המלמד את ב� חברו תורה זוכה ויושב בישיבה כ" ל"אמרו חז
 וכל המלמד את ב� ".א� תשוב ואשיב% לפני תעמוד" )טופרק ירמיהו (שנאמר 

וא� " )ש�(ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר " הקבאפילוע� האר# תורה 
, כל הלומד תורה לשמה" ועוד אמרו .)ז"מ פ"ב(". תהיהתוציא יקר מזולל כפי 
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 .)ברייתא שבסו� פרקי אבות(". ונהני� ממנו עצה ותושיה...  לדברי� הרבהזוכה

רבי� היו הפוני� לסבי בעת צרת� כדי להתבר% מפיו כי ראו שברכותיו  ואכ�
ג� להתייע# . עושי� פירות ומקובלי� בשמי� בגלל זיכוי הרבי� הגדול שבידו

אליו ומשראו ברכה היו פוני� ' בריאות וכדו, זווג, פרנסה, בענייני שלו� בית
  .בדבריו שבו ובאו לעיתי� תכופות

הדור פני� שזק� לב� ארו% עטר , בי� הבאי� הקבועי� היה יהודי נמו% קומה
תמיד היה שמח ומשמח , שלמרות שהיה בעל יסורי�, רפאל' ח את פניו בש�

אד� זה קנה קבר בהר הזיתי� ובמש% שני� בכל ערב . את כל הנמצא בסביבתו
ס� וערב ראש חודש אלול כשאלפי� עולי� לפקוד את קברות ראש חודש ני

היה הוא פותח את קברו וגומר בפני� את כל התהילי� ואחר כ% , יקיריה�
מתחיל לרקוד בתו% הקבר בשירי� ותשבחות לעיני קהל גדול שהתאס� 

והיה , והיה אומר לה� זה בית הקבע לגו� כשהנשמה עולה למקומה, סביבו
. ומעורר אנשי� לתשובה, זה הבית הזמני" ש�"אומר מצביע לכוו� העיר ו

  .) ח ושליטת הירדני� על הר הזיתי� נקבר הוא בהר המנוחות"עקב המלחמה בתשאמנ� (

רפאל זה סיפר לה שהוא נולד באי קורפו שביו� ' שח, ל"ספרה לי אמי ז
ה� שבו , ורק עקב מקרה מזעזע, להורי� שלא שמרו שו� דבר מהיהדות

  .וכ% היה מעשה. כאשר הוא היה בגיל שמונה שני�בתשובה שלמה 
והיו חילוני� שלא רצו , היתה קהילה של שומרי תורה ומצוות, באי קורפו

ביניה� היתה אשה אחת שבכל שבת בבוקר , לקבל עליה� עול תורה ומצוות
היתה יושבת במרפסת הנשקפת אל הכביש ומסתרקת בזמ� שהיה עובר ש� רב 

 שבת היה הרב נגש למרפסת ומוכיח אותה מחדש על כל. העיר בדרכו לתפילה
והיא היתה לועגת לו , האיסור להסתרק בשבת עקב תלישת השערות

, פע� אחת בשעת התוכחה אמר לה הרב כי מי שמסתרקת בשבת. ולתוכחתו
כששמעה זאת אמרה לו אני . בגהנ� תולי� אותה משערותיה בייסורי� גדולי�

ואה שלאחר מותה יגלחו את ראשה וכתבה צו. אסדר את המלאכי� של%
לאחר שני� כשנפטרה אותה אשה קיימו בניה את . לגמרי לפני הקבורה

  .צוואתה וגלחו את ראשה ואחר כ% קראו לחברה קדישא
מעי� הכיסי� (. לבוש הגברי� היה כעי� שמלה ארוכה שרק לצד החזה היה כיס

ל ארבע מאות  ראש הקברני� לווה באותו יו� סכו� גדול ש)שבחולצות שלנו
באופ� , ובדרכו לביתו קראוהו להלויתה של אשה זו, דרכמות לצור% מסויי�

בי� היתר הוא ג� . שגרתי הוא הכניס את הכס� לכיסו ונפנה לטפל בקבורתה
כשחזר לביתו ורצה להוציא את הכס� מכיסו מצא . הוריד את הגופה לקבר
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ה שהכס� נפל הגיע למסקנ, כששחזר לעצמו את מהל% היו�, שהכס� נעל�
מיד הוא ר# לרב וסיפר . לתו% הקבר בעת שהתכופ� להכניס את הגופה פנימה

הרב אמר לו קח מני� אנשי� ותבקש מחילה מהנפטרת ותפתח , לו את המצב
הקבר� בכה ובקש מהרב שיבא עמו לפתיחת . את הקבר ותחפש את כספ%

ש שיאסו� הרב הסכי� וקרא לשמ, הקבר כי הוא פוחד מאוד לעשות זאת לבדו
המחזה שנגלה . עוד שבעה אנשי� מלבד� למני� והלכו כול� ופתחו את הקבר

האשה היתה שכובה כשהתכריכי� , לנגד עיניה� היה מדהי� ומפחיד כאחד
ושערות ראשה הקרח גדלו לאור% של למעלה ממטר , שמוטי� הצידה

 ,וברגליה שהיו מקופלות לכוו� ראשה היא היתה תולשת אות� וראשה זב ד�
מיד הרב אמר משמי� גרמו ל% לאבד את הכס� בקבר כדי . והכס� מונח עליה

כי זו היא האשה שהייתי מוכיח אותה , שנפתח ויראו כול� שיש די� ויש דיי�
וצוה על השמש לצאת מיד ולפרס� את הדבר בכל העיר . על התסרוקת בשבת
 וביניה� ,ונאספו רוב אנשי העיר לראות בפלא מפחיד זה, למע� יראו וייראו

וחנכוהו , בכל לב� ומאוד�' היו ג� הוריו שעקב מה שראו בעיניה� שבו לה
  .          בדר% התורה הישרה

עוד סיפרה לי אמי על שכנתינו שהיתה הולכת במטפחת שחורה וגרביי� 
שאשה זו בת היא למשפחה מודרנית , כמנהג נשי הונגריה, שחורות ועבות

ה ע� פאה וגרביי� דקות בצבע חו� וזוכרת היא אותה כשהתחתנה שהלכ
האמא שלה חלתה במחלה קשה ונטתה , ולאחר כמה שני� שנישאה, בהיר
ומרוב כאב נדרה היא להוסי� בצניעות וללכת במטפחת שחורה , למות

וכ� עשתה ולאחר כמה ימי� אמה , וגרביי� שחורות ועבות לרפואת אמה
וש השחור ואמרה לאחר כמה חדשי� נמאס לה מהלב. הבריאה ושבה לביתה

וחזרה , אמי הבריאה מהטיפול הרפואי ואני יכולה לשוב לבגדי היפי�
כבר למחרת חזרה המחלה במלא עצמתה לא� שהוחשה , ללבושה הקוד�
משראתה אשה זו שכ% פני הדברי� הבינה שהיא הגורמת , לבית החולי�

א שבחייה הי' וחזרה מיד לבגדי� השחורי� תו% הבטחה לה, לסכנת חיי אמה
  .  אמה חזרה לבריאותה, ואכ�. לא תשנה אות� שוב

מקרה מעניי� הדומה לזה היה לפני כמה שני� בירושלי� למשפחה אחת שהיה 
לה� ילד ב� חמש שני� שהתנדנד בנדנדה בגינה שליד ביתו וכשהיסב את 
ראשו להסתכל אחורה נמשכה חבל הנדנדה ונכרכה סביב צוארו ועד שחשו 

ובמש% , והובא לבית החולי� ללא הכרה ובמצב אנוש, כמעט ונחנק, להצילו
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ש� הילד ומשפחתו התפרסמו בציבור כדי . כמה חדשי� הוא שכב כצמח
  .שיבקשו עליו רחמי�

וסיפר לאב , ל אל המשפחה"דוד פרנקל זצ' בוקר אחד התקשר הרב הצדיק ר
והנה בחלומו נצב הוא בבית די� של מעלה , חלו� נורא שחל� בליל אמש

על , "חיי�"על הראשונה היה כתוב , ונח בפניה� שלש קופסאותוראה שמ
והיו ". נשמות"על השלישית היה כתוב . יצילנו' ה" מות"השניה היה כתוב 

, דייני בית הדי� העליו� מוציאי� בכל פע� ש� של נשמה מקופסת הנשמות
. ודני� בה וגוזרי� את דינה איזו להניח בקופסת החיי� ואיזו להיפ% חס ושלו�
וראיתי את ש� ילדכ� מוצא מקופסת הנשמות והושיטו את שמו לקופסת 

� בצבע כחול יהמתי� ולפתע הופיע משוק מחנה יהודה שבירושלי� מספרי
 ומדוע הגיעו � האלהיאיני מבי� מה ה� המספרי, וחתכו את הפתק לגזרי�

משסגר . אבל ראיתי חובה לעצמי לספר ל% את חלומי, משוק מחנה יהודה
צלצל הטלפו� שנית הפע� היה זה הרופא שטיפל בילד , טלפו�האב את ה

בלב דופק ופוחד הגיעו ההורי� לבית , שביקש מההורי� לבא בדחיפות
החולי� ש� קבל� הרופא בחיו% נרחב ואמר לה� שללא סיבה רפואית 

ואכ� הוא , מוסברת הילד לפתע התעורר והחל לדבר ולהתנהג כבריא לגמרי
  .י� והוא משוחרר לביתונבדק ונמצא בריא לחלוט

והנה , דוד' צ ר"בדרכ� חזרה סיפר האב לאשתו את החלו� שסיפר לו הרה
מששמעה האשה את החלו� לקתה בהל� . החלו� עומד לנגד� אמת ויציב
ואז ספרה שהיות והיא תופרת בגדי� יש לה , ולקח זמ� עד שחזרה לעצמה

ע� שקנתה בדי� ובכל פ, מספריי� כחולות שחותכות בדי� בצורה מקצועית
בשוק מחנה יהודה הביאה אתה את המספריי� ומסרה אות� לידי המוכר 

בפע� האחרונה החלטתי להוסי� בצניעות . שיחתו% בה� את הבד שקנתה
אלא , לזכות רפואת הב� והחלטתי לא למסור את המספריי� מידי לידי המוכר

לו� וכעת ששמעתי את הח. וכ% עשיתי, להניח� על השולח� שיקח� לבד
, והבנתי את פשרו וראיתי את תוצאות קבלתי אי% נתקבלו בבית די� של מעלה

  . כיצד אשאר רגועה
ילד זה הוא היו� אבר% חשוב בירושלי� והמספריי� נמצאות אצלו בבית 
במד� ארו� הספרי� מעבר לזכוכית כמזכרת נצח לקבלת חייו במתנה בזכות 

  .צניעות חשובה זו של אמו

, שפע� נסע ע� סבי באוטובוס ערבי מיפו לירושלי�ל "סיפר בנו מרדכי ז
והנהג ירד לבדוק , לפתע התקלקל המנוע,  טוב&בהגיע האוטובוס לסיבוב הר

ודודי אמר לו . אנחנו צריכי� להתפלל כא�, סבי אמר לבנו בא נרד. את הסיבה



צו תולדות מנחם

והלכו שניה� לקבר . וסבי השיבו אל תדאג, ואי% נגיע לירושלי� הרי הנהג יסע
והתפלל סבי ש� במתינות תפילה ארוכה על כלל . � יעקב שנמצא בסביבהד� ב

ישראל ואחר כ% שבו שניה� אל האוטובוס ומצאו את הנהג מקלל ועצבני על 
ומשעלו שניה� על האוטובוס ניסה הנהג להתניע . שלא מצא את סיבת התקלה

  .ומיד נדלק ונסע לירושלי� ללא שו� בעיה, אותו

, ייע# ע� סבי לגבי נתוחי� שרצו הרופאי� לבצעברוב המקרי� שבאו להת
, התנגד ומנע אות� בהבטיחו שעל ידי תשובה ותפילה ישוב החולה לבריאותו
. והיה מתפלל לרפואת החולי� ולאחר כמה ימי� היתה המחלה נעלמת לגמרי

" פקוח נפש"וכשהיו הרופאי� מתעקשי� לבצע את הנתוח בטענה שמדובר ב
ברי סבי היו הרופאי� מקימי� מהומה וחושבי� והמשפחה התנגדה בגלל ד

  .              'ומשנרפא החולה היה קדוש ה, שאנשי� אלו השתגעו

יו� אחד נגשה לסבי אשה ובעיני� בוכיות ולב חרד ספרה לו שבנה ב� שלשת 
ובבדיקה בבית החולי� נמצא שבר , החדשי� נפל מהמטה וד� רב זב מראשו

ו לנתחו למרות שהנתוח מסוכ� כי אי� מה בגולגולת וזעזוע מח והחליט
פדיו� "סבי מיד פנה אתה לבית הכנסת פתח את ארו� הקודש ועשה . להפסיד

לאחר הפדיו� אמר לה לכי לרופא גדול שיבדוק אותו וג� א� , לתינוק" נפש
עשתה אמו כדברי סבי ופנתה . יחליט לנתח אל תסכימי ותחזירי אותו הביתה

הא� התנגדה ושבה ע� . יקה קבע שהנתוח הכרחילפרופסור גדול שלאחר בד
' והמקובלי� ח" ישיבת פורת יוס�"בדרכה לבית עברה דר% . התינוק לביתה
יהושע שרבאני ' ל וח"ששו� לוי זצ' ל וח"יוס� זרוק זצ' ל וח"יצחק כדורי זצ

אחר כמה חדשי� חזרה הא� . ל הניחו את ידיה� על ראש התנוק וברכוהו"זצ
שאלו את הא� כיצד הוא , יקה נוספת והכל נמצא תקי�לבית החולי� לבד

, מנח�' והא� השיבה שמעתי בקול ח, נרפא ואיזה תרופות הוא קיבל
  ".    ישיבת פורת יוס�"היא ברכת המקובלי� שב, והתרופה היחידה שהילד קיבל

 הגיע יהודי ירא שמי� מיוצאי בולגריה ל סביעבתו% שבעת ימי האבלות 
 לא ידע הרבה מענייני יהדות והקי� בישראל בית וסיפר שכשעלה לאר#

ולאחר בדיקות גילו הרופאי� , בנו חולה בגיל עשר שני� נפל. חילוני לגמרי
מנח� ' ל% לח, בצר לו באו חבריו ואמרו לו, חור בלבו ומצבו הוגדר כמסוכ�

מששמע סבי . ולמרות שפקפק בתועלת שבדבר עשה זאת, שיתפלל עבור בנ%
והוא תשובה , רק דבר אחד יכול לשנות אצל בנ% את הטבע, את המצב אמר לו

משענהו . והחל להסביר לו מהות התורה ומצוותיה, אלהי ישראל' שלמה לה
, "מנחה"אמר לו סבי בא נל% ונתפלל , שלמע� בנו הוא מוכ� לעשות הכל
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והראהו כיצד להתפלל ,  תענית למחרותקבל על עצמ% בשעת התפילה
  . ג� סבי קיבל תענית למחר למע� בנו. ניתוהיכ� לקבל תע" מנחה"

למחרת שב האיש לסבי ויחד ישבו ה� בבית הכנסת ואמרו כל התהלי� מילה 
הוא ר# מיד . משסיימו אמר לו סבי תשובת% נתקבלה ובנ% הבריא, במילה

לבית החולי� וראה שבריאותו החצונית של הב� הוטבה מאוד ולח# על 
מנח� הבטיח לי שעל ידי ' רו שחהרופאי� לערו% בדיקות מחדש באומ

הרופאי� צחקו מדבריו וחשבוהו למשוגע ותלו את . תשובתי הב� כבר בריא
ואמרו לו שהתרופות אינ� מרפאות את הלב ורק , ההטבה החצונית בתרופות

ושבנו עדיי� מסוכ� ושבמקו� ללכת , מטפלות בתופעות הלואי של המחלה
  .סוכ� בחו# לאר#לרבני� שיחפש דר% להטיס את בנו לנתוח מ

' משעמד על דעתו והחליט להוציא את בנו מבית החולי� הביתה בגלל דברי ח
היה . הסכימו לערו% בדיקה נוספת בלבו ונדהמו למצא שהכל תקי�, מנח�

גדול מאוד לעיני כל הצוות בבית החולי� והוא וכל משפחתו שבו ' קדוש ה
  .אלהי ישראל אשר בידו נפש כל חי' בתשובה שלמה לה

שהיה מתלמידיו של סבי במש% כל השני� וסיפר שבת אחיו . נ. ג� הגיע מר י
והרופאי� שחושבי� . ל"היתה נערה צעירה כשקבלה את המחלה הידועה רח

בצר לה� פנו לסבי שאמר לאביה , שבידיה� תוצאות חיי� נתייאשו מחייה
לצו� יו� אחד ולעשות תשובה על חטאיו באופ� כללי ולפשפש במעשיו 

תשובת% ' שב לסבי שאמר לו ברו% ה, משעשה כדבריו. ר כ% לשוב אליוואח
וכ% היה , נתקבלה והנערה כבר בריאה ואני מבטיח ל% שתראה נכדי� ממנה

  .המחלה נעלמה מאליה והנערה כבר מבוגרת נשואה וא� לילדי� בריאי�

ל וכל מאמצי הרופאי� "ג� באה אשה וספרה שבנה חלה ונעשה איל� רח
משפנתה לסבי לקבל את ברכתו שאל לש� הילד ולשמה ,  הועילולרפאותו לא

ואמר לה שהסיבה למחלתו היא שבהיותה בהריו� ממנו הלכה לבית הקברות 
ולכ� שתזהר לא להכנס יותר לבית , ונדבקה בה רוח טומאה שפגעה בילד

ג� הבטיח לה שיעשה עוד באותו יו� תקו� . קברות ובפרט לא בימי הריונה
לאחר כמה שעות . מנו את הרוח רעה ואז ידבר כאחד האד�לבנה שיסלק מ

  .החל הילד לדבר מאליו ללא שו� טיפול

, ל שבשבת� שבעת ימי אבילות על הסבא"סיפר לי ב� דודי בש� אביו מרדכי ז
נכנס אד� אחד ואמר לה� אינכ� יודעי� את גודל האבידה שאת� וכלל 

יל� גמור שלא יכל לדבר דעו לכ� שבנו היה בגיל שש שני� א. ישראל אבדנו
מנח� ירפא את בנ% שיוכל ' רק ח, לילה אחת הוא חל� שמישהו אומר לו. כלל



צח תולדות מנחם

מיד ק� אד� זה ובא בחצות לילה יחד ע� בנו לבית סבי . לדבר כשאר בני אד�
סבי ניסה להתחמק ממנו באומרו אינני רופא . ובקש ממנו שירפא את בנו

אבל הוא , מי� כדי שיניחהו ויל%ואינני אחראי לחלומותי% ושאר דברי� דו
משראה . ומחכה הוא לרפואת בנו, נאחז בדלת ולא זז והתעקש שחלומו אמת

והלכו שלשת� למעבר , בואו איתי, אמר לו טוב, סבי שהוא בוכה ומתחנ�
מנדלבאו� שהיה הגבול של מדינת ירד� ואחז בידיה� ועברו שלשת� ממש 

נו למערת שמעו� הצדיק הנמצאת בי� החיילי� הלגיונרי� שלא ראו אות� ופ
סבי אמר לאב שימתי� על פתח המערה ונכנסו סבי והב� לתו% , בקרבת מקו�

 אוייבכשיצאו מהמערה שנית אחז סבי בידיה� ועברו בינות לחיילי ה, המערה
ש� עצר סבי ואמר לו ל% , ושבו דר% מעבר מנדלבו� לרחוב שמואל הנביא

ותדע שביו� שתספר אהיה מוכרח , לבית% ולא תספר מה שראית לא� אד�
. בבוקר ק� הילד והחל לדבר כאחד האד�. וחזרו לבית�, להפטר מהעול�

התחמק מלומר האמת כי פחד לפגוע בנפש , לשאלת כול� כיצד קרא הדבר
  . אבל עכשיו משנפטר יכול אני לספר לכ� כיצד בני החל לדבר, וסיי�. סבי

לגור ע� הסבא שהיה בודד ל "בא במקומי אחי רפאל ז, לאחר שהתחתנתי
סיפר אחי . בביתו ולעזור לו ושהה בביתו איזה זמ� עד שסבי התחת� בשנית

שלילה אחד לפתע סבי הקימו ואמר לו קו� ונתפלל על מנח� ב� , ל"רפאל ז
וסבי הדליק נר אחר נר כשבפיו . והורה לו מה לומר, דוד% שנמצא בסכנה

, חר שעה ארוכה אמר סבי לאחילא, תפילה מעומק הלב על נכדו מנח� שינצל
וסבי אמר לו מחר יבא , אחי שאל אותו מה קרה. עכשיו ל% לנוח כי מנח� ניצל

, ואכ� למחרת הגיע מנח� לומר תודה לסבא שהצילו. מנח� עצמו ויספר ל%
וסיפר שהוא נמצא בחטיבה מיוחדת של צנחני� שקבלו פקודה לחצות את 

הירד� היה . מחבלי� ששהו ש� נגד "כארמה"הירד� ולבצע פעולה בכפר 
סוער ואי אפשר היה לעבור בשחיה ולכ� עברו תחילה בזהירות שני חיילי� 
מצויידי� בחבל ארו% שתלו את קצהו על עמוד חזק בצדו המזרחי של נהר 

ואת קצה החבל השני תלו על עמוד דומה מהצד המערבי והחיילי� , הירד�
וכשעבר הוא על ,  ומתקדמי�עברו את הירד� כשה� אוחזי� בחבל יד על יד

עקב כובד המשא שהיה על גבו שכלל ארגז כבד של פצצות ותחמושת , החבל
המפקד צוה לעזוב אותו , נשמטו ידיו מהחבל ונפל לתו% הנהר וטבע

לפתע הגיע גלגל מתחת לרגליו שעצר את . ולהתקד� כי כול� בסכנת חיי�
, � אותו ופלטו על החו�טביעתו וגר� לו לצו� על פני המי� ואז זר� מי� דח

והנה מתו% עלפונו ראה שבא סבי והכה אותו על גבו כמה פעמי� עד שהקיא 
וזחל לכוו� התוואי שממנו היו , את כל המי� שבלע ושב להכרתו ולכחותיו
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מעשה זה . חבריו צריכי� לשוב בסיו� הפעולה והמתי� לה� ושב יחד את�
  .ח� בעצמושמעתי ג� מקרוב משפחה ששמע זאת מב� דודי מנ

שפע� קרא לו סבי ואמר לו את� עומדי� , ל לב� דודי"עוד סיפר מנח� הנ
ראה ראה ראה ראה """"תזהרו לומר אתה וחברי% את הפסוק , לצאת לפעולה צבאית מסוכנת

ואכ� לאחר זמ� קצר .  ללא הפסק ותנצלו""""כי תורת% לא שכחתיכי תורת% לא שכחתיכי תורת% לא שכחתיכי תורת% לא שכחתי, , , , עניי וחלצניעניי וחלצניעניי וחלצניעניי וחלצני
ורי� שעפו השתת� ב� דודי בקרב קשה נגד מחבלי� שירו לעבר� מטרות כד

אבל הוא וחבירו , מימינ� ומשמאל� של הקבוצה וגרמה לפצועי� רבי�
, ששננו את הפסוק ללא הפסק לא נפגעו למרות אש תופת שנורתה לעבר�

ואלו , משו� מה חבירו הפסיק לרגע לשנ� את הפסוק ומיד קבל כדור במצחו
   .הוא שנאזר בעקשנות שלא להפסיק כלל ניצל שלא בדר% הטבע וההגיו�

נפל חולה והרגיש , ל שלילה אחת בהיותו במקו� אחר"סיפר אחי רפאל ז
למחרת קראו הסבא ושאלו . כאבי� נוראי� שעד הבוקר חלפו כלעומת שבאו

ואמר לו דע ל% שאתמול בלילה באה ,  וכיצד הרגיש בלילה, כיצד הנו מרגיש
   .הסבתא מעול� האמת ודפקה בחלו� ואמרה לי להתפלל עלי% כי הנ% חולה

יו� אחד נכנס סבי לבית מכרו בתל אביב ומצאו חולה ומתייסר מכאבי�  בכל 
  .גופו הניח סבי את ידו על גופו ומיד חלפו כל כאביו ושב ורפא לו

אי� ספק שספורי� מעי� אלה היו מנת חלק� של עוד הרבה אנשי� ושרק לא 
פציר אבל זוכר אני שהיה עומד כמה וכמה פעמי� ומ. הגיעו ענייניה� אלינו

או עבור , בתפילה מול ארו� הקודש בתחנוני� ובדמע עבור מקרי� מעי� אלו
  .בני אד� שנתבקש להתפלל עליה� שיחזרו בתשובה

כמה וכמה פעמי� שמעתיו מתפלל על יהודי� שפגעו בכבודו שלא ינזקו ולא 
  .ו"יענשו בסיבתו ושלא יאונה לה� כל רע ח

 , וראה בחור שנוסע על אופנועביו� שבת אחת הל% סבי ברחוב שקרוב לביתו
הבחור . "שבת היו� ואסור לנסוע באופנוע, חביבי"וסבי קרא לעברו בנחת 

שהמשי% כ ו, המשי% לביתו סבי.התרגז וללא חשיבה סטר לסבי על הלחי
לאחר שעה קצרה באה אמו של הבחור בבכיה . בנסיעתו התהפ% ונפצעהבחור 

 שסבי יתפלל לרפואתו למרות לסבי ואמרה שבנה בסכנת חיי� ושהיא מבקשת
סבי יצא למקו� המאורע וראה התקהלות של בני אד� במקו�  .התנהגותו

ובאי� אומר ודברי� נגש לבחור ולחש . ואנשי מג� דוד אדו� שמטפלי� בבחור
, אחר כ% פנה אל הא� ואמר אל תדאגי עוד היו� הוא ישוב להכרתו, באוזנו
 וסבי השיב ,קרה ע� הבחורמששב לביתו שאלוהו במשפחה מה . ויבריא
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ואז הוא נגש , שראה את נפש הבחור שכבר יצאה מגופו אבל עמדה סמו% לו
והשיבה שהיא , לאוז� הגו� ושאל את הנפש א� היא מסכימה לעשות תשובה

עוד באותו יו� חזר הבחור . מוכנה ואז הוא צווה עליה לחזור לתו% הגו�
  .ובה מושל�להכרתו והבריא ולאחר איזה זמ� הפ% לבעל תש

ל שהיתה הגובה של הקופות שלו "ל ז'חנה אנג' ספרה לי האשה הצדקת גב
שפע� אחת סבי בא לביתה ע� קופה ופתח אותה ומנה ,  והמרכזבתל אביב

כמה גרושי� שהיו בה וכתב קבלה על הסכו� ובקש ממנה לגשת למחרת 
 פר לה שכשעבר היו� לידיוס, לפלוני שבשוק הכרמל ולתת לו את הקבלה

החנות יצא בעל החנות וזרק לו את הקופה וצעק שהדתיי� גנבי� ופרזיטי� 
כשברחוב החילוני היה היה זה כנראה בתקופה של החפוש אחרי יוסלה שוכמכר (. 'וכדו

 לו בלב תיאני מחל, והוסי� .)ואותו מסכ� הושפע מה�, שיסוי גס ונבזי כנגד הדתיי�
ה למסור את הקבלה היתה למחרת כשהלכ. ימחל לו'  שהויהי רצו�, של�

אחר לשאלתה ספרו לה השכני� שאתמול , החנות סגורה כשעליה מודעת אבל
  . ללא שו� סיבה התפתל האיש מכאבי� ונפטרהצהריי�

וסבי המשי% , "גנב" "גנב" כנהו אחד ממתנגדיו ,פע� כשעבר סבי ברחוב
יסוריו לאחר זמ� קצר נפל אותו אד� בחולי כבד ותו% כדי י. בדרכו ולא הגיב

בני המשפחה רצו אל סבי ובקשו בש� החולה שיבא , בקש שיקראו לסבי
והחולה אמר לו אני יודע שסבל זה בגלל שביזיתי , מיד סבי נגש לבקרו, אליו

סבי בענותנותו . מחילה וסליחה בכל לבי' את כבודו ברבי� ואני מבקש מכב
 במעשי� השיב לו שכנראה שהוא טועה ושיפשפשהראה לו פני� של חיבה ו

ועל כל פני� מתפלל הוא לרפואתו ומאחל , אחרי� שלו למצא הסיבה למחלתו
ולאחר צאת סבי מבית החולה חל שיפור רציני במצב , לו רפואה שלמה

  .החולה עד שהבריא לגמרי

 תכלית שנאה ונלח� בה� בשצ�  החילונית והדתיתל שנא את הציונות"סבי ז
י ישראל מובלי� לשמד יו� יומי  ולא יכל לנוח קמעא בראותו את ילדקצ�

בבתי המטבחיי� של משרד החינו% הציוני ש� מלמדי� אות� שאינ� בני 
ואת כל אשר  .וכל ענייני כפירה, אברה� יצחק ויעקב אלא בני קו� שהתפתח

והכריחו� , עוללו לעולי� לאר# הקודש לחיות בקדושתה והפכו� שברי כלי
ר לאיש היקר באד� הענק בענקי� והיה חב. להכניס את בניה� לבתי ספריה�

צבאות '  הלא הוא מקנא קנאת ה,באהבת ישראל מחד ובשנאת הציונות מאיד%
 ישראל ושמירת קברי ,הצניעות, שנלח� מלחמות השבת. . . . לללל""""עמר� בלוי זצעמר� בלוי זצעמר� בלוי זצעמר� בלוי זצ' ' ' ' רררר

         )ראה להל� אודותיו( .סורי� קשי�יבחירו� נפש ונאסר פעמי� רבות ונחבש ב
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בעיניו .  י בהנהלת החברה כפי הבנתו בלבדהיה אית� בדעתו להיות עצמא סבי
לא� קבוצה צבורית  "חברת אהבת חיי�" את רקששצפו למרחוק לא רצה ל

הפוליטיקה תנהל את ביו� מ� הימי� ג� ש� מא  כי חשש ש,כל שהיא
ממנהלי המוסדות  היה אחד ,לעומתו .הענייני� ולאו דווקא האמת והיושר

כולל העברת הבניי� ה למוסדו שלח# לצר� את החבר החרדיי� בירושלי�
דבר .  סבי התנגד לזה בכל תוק�, הזדהות עקרוניתמתו%  משותפתתחת חסות

 ולרדו� אותו בכל מיני ,סבי לש ו המוצהרלהיהפ% לשונאלאותו מנהל זה גר� 
אבל סבי לא רק שלא השיב לו כגמולו , צורות כולל נסיו� להוצאת ש� רע

  .אלא התפלל שלא יענש אד� זה בסיבתו

ומיד פנה אליו , נכנס קרובי לבית הסבא, פע� אחת בשבתי ע� סבי בביתו
ואלמלא תפילתי שינצל ממ% כמעט , הסבא בטענה מדוע רדפת אחרי פלוני

קרובי נדה� . איני רוצה ששונאי יפגעו בגללי בשו� צורה שהיא, ופגעת בו
מר לי וא, שאלתי את קרובי מה קרה. מניי� יודע סבי מה קרה בשעה זו ברחוב

שראה את פלוני שונאו של סבי ברחוב והחליט להכותו על התנהגותו וללמדו 
לפתע ההוא נעל� ולא , וכשקרובי רד� אחריו, ההוא ברח. לקח אחת ולתמיד

  .  יכל למוצאו

זוכר אני אד� אחד שחטא ע� אשת איש וכשנודע לבעלה גרש אותה והל% זה 
רש את האשה כי על פי די� פע� פגש בו סבי ונגש אליו ואמר לו ג, ונשאה

ואז אמר לו סבי א� לא , וההוא לא רצה לשמוע לו, התורה היא אסורה עלי%
לאחר כמה שני� יו� אחד . תגרשנה ברצו� סופ% שתמות בגללה לפני זמנ%

ומרוב צער , הקדי� אד� זה לבא לביתו ומצא את אשתו ע� גבר במטתו
  . יצילנו' ל חמישי� שנה הועגמת נפש קיבל התק� לב ונפטר מהעול� לפני גי

סיפור ידוע התהל% בי� בני הבית על סבתא שפע� קמה לאחר חצות וראתה 
וסבי מיד נגש אליה , בחדר להבת אש ונבהלה מאוד וצעקה מנח� איפה אתה

משהתעקשה שודאי ראתה אש ואי� , והרגיעה בהראות לה שהכל רגיל מסביב
כמדומני (. את לא� אחדאמר לה אשריי% שראית ואל תספרי ז, זה דמיו�

 בבוקר ספרה זאת לבניה ואז בקש ממנה )אמר לה שהיה זה אליהו הנביאשמעתי שש
ומאז לא נשמעו לא ממנו ולא ממנה לא אישורי� , הסבא להשתיק את העניי�
  .ולא הכחשות למעשה זה

סבתי עליה השלו� היתה חולה בלבה שני� רבות וכמה פעמי� עמדה על ס� 
ר "רי� אלו היו בשעות הלילה ואז הייתי ר# לביתו של דרוב מק" התק� לב"

 אמנ� ),ג� בלילות שבת היה מגיע מיד ע� רכבו משו� פיקוח נפש(. ל ומזעיקו"כה� ז
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ר "וכשבא ד, סבי היה עומד מיד בתפילה לרפואתה ומפריש פדיונות לצדקה
שעד ' וברו% ה, כה� היה כמעט תמיד אומר שעברה משבר של התק� קל

פע� אחת קבלה סבתי את ההתק� . ונת� לה תרופות, שבר חל�שהגיע המ
והרופא אמר שההתק� חמור ויש , בשעות היו� כשסבי היה מחו# לעיר

אמי . שבמרכז ירושלי�" ביקור חולי�"ואשפזוה בבית החולי� . לאשפזה מיד
ה בקשה מאיתנו לא לספר לסבא כלו� עד שהיא תאמר לו את המצב "ע

בי לירושלי� פנה מיד לאחותי ושאלה באיזה בית אבל משהגיע ס. בעדינות
משהבינה שכבר נודע לו מהמצב מסרה לו את ש� בית . חולי� סבתא נמצאת

מיד פנה סבי לש� ועשה לה כפרות בכס� על ראשה ועמד בתפילה . החולי�
 ומיד חל� )ושאני הייתי עד לה�(ותחנוני� לרפואתה כדרכו במקרי� דומי� 

  .המשבר ושוחררה לביתה

 לסבי ל" זציהודה צדקה'  חהרב הגאו� מורי ורביזכורני שבוקר אחד נגש 
 יתו� לכלה עניה תלמיד חכ�מנח� אתמול עשינו שדו% בי� ' ח, ואמר לו

 ,וסבי אמר לו ברצו� רב. "הכנסת כלה"לירות חמש מאות ית� ' והחלטנו שכב
ב לבית אותו בוקר נסע סבי לתל אבי. אני אשתדל לגייס הכס� בימי� הקרובי�

תעירי אותי בעוד שעה כי אני , בנו ואמר לכלתו אני עיי� וצרי% לנוח מעט
לאחר כשעה ק� חיוור . זקוק לכס� לכמה מטרות צדקה וצרי% ללכת לקבצ�

יהודי� מחכי� , ואמר לה אי אפשר. אולי תנוח עוד קצת, ואמרה לו כלתו
נכבד אד� ,  משה הכה�מרבהשגחה משמי� פגש בו , כשירד למטה. לכס�

" הדסה "לבית החולי�מנח� בא אתי '  ח,ונשוא פני� מיוצאי טורקיה ואמר לו
ל שבחורה צעירה "בעת הברית ראה סבי ז. והלכו שניה� יחדיו, לברית מילה

ואז סבי בלי . לבושה מכנסיי� הביאה את התינוק להגישו לידי הסנדק
שתמסור תני התינוק לאשה זקנה , להתחשב בא� אחד ק� וצעק לא תעשי כ�

אלא עוד גערו , כמוב� שלא רק שלא שמעו לסבי. לא תתני לו בידיי%, סנדקל
  . וסבי לא הגיב כלל, בו במילי� קשות שמתעבר על ריב לא לו

וסחבו בזקנו , לסבי" רוסו"לאחר הברית ניגש יהודי אמריקאי שש� משפחתו 
 כיצד העזת לבייש בת, ונענע ראשו של סבי בכעס נורא באמרו בספרדית

אתה ,  לוהשיבסבי . ישראל ולהתערב בברית של אנשי� שכלל לא ממשפחת%
והוא נרתע כשראה שסבי לא כעס , שואל מתו% כעס או רוצה תשובה באמת

וסבי ענה לו רצוני , ואמר לו יש ל% מה להשיב לי, ולא החזיר לו מנה אפיי�
ובאמצע סידור החופה ילד יתעל� ויאבד את , א� תמצא בחופה, לשאל%

לא נעי� להפריע לחופה ות� לילד ללכת לאיבוד או , הא� תאמר, הכרהה
בוודאי שאקי� צעקות כי חיי הילד ,  אמר לו.ילד מעול�" הצילו"תצעק 
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השיב לו . אני לא מבי�, אמר לו. זה בדיוק מה שעשיתי, אמר לו סבי. קודמי�
וא� היא מוסרת את התינוק לסנדק תהיה לזה ". נדה"סבי הבחורה הזאת 

כיצד יכלתי לשתוק ולא לצעוק להציל את , שפעה רעה לתינוק לכל חייוה
וישב סבי . ואיזו השפעה רעה תגיע, "נדה"ומר רוסו לא הבי� מה זה . הילד

ומה היא , מה זו נשמת ישראל וטהרתה, והסביר לו במתק לשונו, שעה שלמה
ר לו  אמאחר כ%. ותיבל דבריו במעשיות ומשלי� כהרגלו. 'טומאת הנדה וכדו

 עכשיו אני חייב לסיי� כדי ללכת , אני חושב שהנחתי את דעת% בתשובתי,סבי
.  לקב# כס� למטרות צדקה,אמר לו סבי, שאלו מר רוסו מה עניינ%. לענייני

וענהו א� היו עוד כמה , משה הכה� אתה מכיר אד� זה' שאל מר רוסו את ח
אתי עוד כמה שעות שב , אז אמר לו מר רוסו. המשיח היה מגיע, מנח�' כמו ח

 ,ק על אל� דולר'ואל תדאג לכס� הנה צ, ותלמד אותי עוד על נשמת ישראל
ק '� בשנה ציומאז היה שולח פעמי. וסבי ישב עמו עד שהחזירו בתשובה

  .מכובד לסבי למטרות צדקה

,  ממר רוסו ובא לביתוהאל� דולרק של 'לאחר שקיבל סבי הצ, באותו עני�
ל שהיה "צלירות ישראליות אצל הרב יעקב לידר זמסרו בידי שאפרוט אותו ל

 "אהבת חיי�חברת " וכמה פעמי� דרש ב,פה מפיק מרגליות, דרש� מצוי�
,  שעסק בחלפנות לא חוקית במאה שערי�,והלהיב מאוד את השומעי�

באותו ערב פשטה המשטרה . ק באל� ושמונה מאות לירות'והחלי� לי את הצ
, ק בחתימת ידו של סבי'ביניה� את הצעל ביתו והחרימה כל מה שמצאה ו

ק 'סבי הוזמ� למשטרה ונחקר בעניי� הצ". חברת אהבת חיי�"ובחותמת 
אני יודע שזה לא חוקי אבל עשיתי זאת כדי לקבל יותר כס� מאשר , והשיב כ�

והוזמ� סבי ". שחור"במטבע זר ופתחו תיק נגד סבי על החלפת . בבנק
בכתה סבתי מאוד מחשש אי%  אני אותו בוקר שהל% למשפט זוכר. למשפט

 א% סבי אמר לה אל תדאגי אני הול% לעשות חסד ,שמא ייעצר בידי הציוני�
, בהכנסו לבית המשפט. ק'והשבת אבדה ע� הרב לידר ואשוב היו� ע� הצ

מנח� '  ח,לא הכירו ושאל את סבימעול�  שסבי בית המשפט שמש פנה אליו
השמש לקח ממנו את . הזמנה נגדי אמר לו הנה מכתב .מה כבודו עושה כא�

אחרי כרבע שעה חזר . רד למטה למסדרו� ותמתי� לי בשקט, ההזמנה ואמר לו
 סבי ואמר לו קח את התיק ותל% מפה וא� אחד לא כנגדשהתביעה ע� תיק 

ש� סבי את התיק תחת מעילו ושב הביתה . וא� אי� תיקי� אי� משפט, ידע
. ק שהיה צרי% להיות מוצג משפטי'פתח את התיק והוציא את הצבנוכחותי ו

קח , קיי� מצות השבת אבדהתואמר לי בא . וקרע את התיק לחתיכות קטנות
  . יעקב' ק ותחזיר לר'את הצ
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היו אלה בחלק� נעליי� , "מאה שערי�"ל היתה חנות נעליי� בשוק "לאבי ז
. ל"כול� יוצרו בחנות על ידי אבי ז, רגילות ובחלק� נעליי� אורטופדיות

 הציוני הצרי% להדביק על כל נעל שנמכרת בולי מס קניה בס% של החוק
  . ושל לירה אחת לזוג נעליי� אורטופדיות, שלשי� גרוש לזוג נעלי� רגילות

זכורני שבהיותי כב� חמש עשרה שני� בשעה עשר בלילה כבר היינו סבי ואני 
קמתי לפתוח ומצאתי את אבי עומד , ולפתע שמעתי דפיקות בדלת, ישני�

ואבי סיפר לו , מיד הערתי את סבי שנזדרז ונטל ידיו וק�, עבר לדלת ובוכהמ
כשדמעות בעיניו שבאותו יו� פשטו שלטונות המס על חנותו והחרימו את כל 
זוגות הנעליי� שברשותו שהיו קרוב לאל� זוגות והעמיסו אות� על שתי 

צור% ולמרות שאבי טע� שאי� , משאיות בטענה שאי� עליה� בולי מס כחוק
לא , בהדבקת בולי� אלא בשעת המכירה והראה לה� פנקס בולי מס שברשותו

. שעו לדבריו באמר� יש לנו עדות שג� בשעת המכירה אתה לא מדביק בולי�
להתפשר על " עמק רפאי�"ובקשו ממנו להתייצב למחרת בבית המכס שב

  .אחרת יועמד למשפט, גובה קנס של כמה אלפי לירות
פנה יחד ע� אבי לבית הכנסת שהיתה בחצר מגוריו , י�מששמע סבי את העני
סבי פתח את ארו� הקודש והיות והשעה היתה לפני , ואני הלכתי בעקבות�

לאחר שסיי� לחש דבר , "אנא בכח"חצות נמנע מלומר תהלי� ואמר תפילת 
תל% מחר , אברה�, משפקח� אמר לאבי, תפילה ועצ� את עיניו לכמה דקות

אבי . חת המשרד ותגמור העניי� בשלשי� לירות בלבדבבוקר מוקד� ע� פתי
, אבל סבי הסה אותו ואמר לו אל תפתח פה, השיב אני מוכ� אפילו במאה

  .בשלשי� לירות העניי� יסגר ובתנאי שתל% מוקד� בבוקר
למחרת עשה אבי כדבריו והגיע למקו� בשמונה בבוקר במקו� השעה 

והופתע , הגיע ראשו�ומצא ש� את אחד הפקידי� ש, המאוחרת שהוזמ�
לא היה זה חבר ללימודי� או . לראות שפקיד זה הנו חברו משכבר הימי�

אלא שבשני� שלפני קו� מדינה זו היו הערבי� ', למשחקי� או למגורי� וכדו
באי� בשבתות לשכונות היהודי� כשעל ראשיה� תבניות ע# רחבי� מלאי� 

ל וחבר "ואבי ז, נוראיי�כעכי� חמי� ומוכרי� ליהודי� תו% כדי חלולי שבת 
שתפקיד� היה לעמוד ליד שערי העיר " שומרי שבת"זה היו שייכי� לארגו� 

העתיקה בכל שבת וכל ערבי שיצא ע� מרכולתו לעבר השכונות היהודיות היו 
מעיפי� לו את התבנית ומפזרי� את תכנו על הכביש כדי שימנע מלמכור זאת 

. בזה התחילה והסתיימה כל היכרות�ובארגו� זה נפגשו מידי פע� ו. ליהודי�
שאל הפקיד את אבי מה מעשי% , עתה משנפגשו שניה� ושאלו זה לשלו� זה

משסיפר לו אבי את העניי� לקח ממנו הפקיד את מספר תעודת הזהות . כא�
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לפי מספר התעודת זהות של% התיק של% , יש ל% מזל שבאת מוקד�, ואמר לו
עכשיו אני אעביר את התיק ,  שטר� הגיעצרי% להיות מטופל על ידי פקיד אחר

כתוב כא� , לאחר עיו� בתיק אמר לו הפקיד.  ואראה מה נית� לעזור ל%אלי
 בתשלו� קנס של שלשי� לירות תוכל להפטרעל פיה� וטענות אלו ואלו 

  .ועוד באותו יו� הושבו כל הנעליי� לחנותו, וכ% עשה אבי. בלבד

שפע� אחת , ל"יוס� וולטו% זצ'  לו רשסיפר, סיפר לי בני אברה� אשר שיחיה
והראהו את כל , בירושלי�" בית ישראל"בשכונת  בית הכנסתלקחו סבי לאיזה 

' ואמר ר.  וסבי דיבר ע� כמה מה� ויצאו,יושבי� ולומדי� יחד ו הצדיקי�"הל
  .לא מצאתי, כמה שחזרתי לחפש את המקו� ההוא שוב, יוס�

ז "שבחור� תשכ, הברה� אשר שיחיל לבני א"יוס� וולטו% זצ' סיפר רעוד 
 שהיה בשטח ממלכת ירד� והלכו שמעו� הצדיק לתפילה על קבר לסביהצטר� 

וסבי הל% בזיגזג את כל , שניה� יחדיו כשרבי יוס� אוחז בחגורתו של סבי
שטח ההפקר כדי להנצל מהמוקשי� הטמוני� בשטח עד שהגיעו סמו% לבני� 

יוס� בעוד כמה '  כשסיי� אמר לר. ואז עצ� סבי את עיניו בתפילה,הקבר
ואכ� . חדשי� תפתח הדר% לע� ישראל ונוכל להגיע למקו� זה בלי בעיות

 שבעקבותיה נסו חיילי "מלחמת ששת הימי�"לאחר כמה חדשי� פרצה 
  ח"ר לכותל המערבי בכל ל%היוס� כש' אני חושב שר(, מדינת ירד� עד מעבר לירד�

וכמו שיסופר , "ירד�"� העתיקה בידי ממלכת במש% כל הארבעי� שנה שהיתה ירושלי

היה הול% דר% הכביש הראשי של מעבר מנדלבאו� הידוע שהיה ללא שטחי הפקר , להל�

ומסתמא היה זה בכח ש� , ועבר בי� חיילי מדינת ירד� ששמרו על המעבר, ומוקשי� בדר%

בי� מוקשי� יוס� ג� ידע לדלג ' ואי� ספק שר, בו השתמש" רואה ואינו נראה"קדוש של 

אבל היות והמעשה היה , וכ% עשה בדרכו לציו� שמעו� ב� יעקב אבינו וכמו שיסופר להל�

 )כדי להמעיט מער% עצמו, בענוותוע� סבי סיפר דברי� כהוויית� והדגיש זאת 

באמצע סעודה שלישית " ששת הימי�"באחת השבתות שלאחר מלחמת 
 אלי ושאל אותי איפה לפתע פנה, שאכל בטר� לכתו לדרוש בשכונת ממילא

התפלאתי לשאלתו כי אחותי לא היתה אמורה לבא אליו בשעה , יוכבד אחות%
השבתי לו שיצאה ע� חברותיה לטייל , זו ולא היתה סיבה הגיונית לשאלתו

מיד סיי� את סעודתו ופנה לרחוב שמואל . ואני חושב שהלכו להר הצופי�
� " ועמד סבי מול בני� האו,הנביא שהיה נמצא לפני המלחמה על רוחב הגבול

מעלות  "נתכיו� קיימת ש� שכו(" ראח'שי% ג"ובית הספר לשוטרי� שהיו בשכונת 

והשיב לי אחות% , שאלתי אותו מה קרה, והחל בתפילתו וכוונותיו ")דפנה
ויתר הוא על , וחברותיה נמצאות בשדה מוקשי� וצרי% להתפלל לשלומ�



קו תולדות מנחם

 עמד בתפילה עד שראינו אות� וקרוב לשעתיי�" ממילא"השיעור בשכונת 
וכשאחותי ראתה את הסבא מיד נגשה אליו . שבות דר% השדה ישר מולנו

למה ירדת� מהכביש , בנס את וחברותיי% ניצלת�, והוא אמר לה מה גרמת
  . שהציל את חייכ�' והסתובבת� בשדה המלאה מוקשי� וברו% ה

ת הספר היה מעכב את הוצא, הרבה שבתות בעת פתיחת ההיכל בשחרית
ומחלק לקהל דפי� מודפסי� בה� היו כתובי� שני� עשרה הפסוקי� 

כדי . ג"ב של פרק ל"ואחריה� פסוק כ, ד"הראשוני� שבישעיהו פרק ל
אבל היו מקרי� , בדר% כלל הסתפק בפע� אחת, שיאמרו� בכוונה גדולה

תמיד כשעשה זאת ידענו שהשבוע יהיו . שבקש שיאמרו זאת כמה פעמי�
בדר% כלל היו אלה כניסות מחבלי� אנשי . וכ% היה, נות מהגבולחדשות מעניי

שהיו חודרי� אותו שבוע לבצע פיגועי� והכל היה מסתיי� ללא " פדאי�"ה
היה באותו שבוע , בפעמי� בודדות שבקש שיאמרו אז ג� שירת הי�. נפגעי�

  . בגזרת הגבול כולל חלופי אש שנסתיימו בניסי�" קרב מקומי"

שי� פשוטי� נפסח נכנסתי ע� סבי לביקור בבית א של חג הבחול המועדפע� 
לתדהמתי , שעשו בני הבית" ריבה"והגישו לנו מרקחת , "יהוד"יראי שמי� ב

וכמו , משנמנעתי מחשש חמ# במשהו. וטע� מהמרקחת" שהכל"סבי בר% 
רואי� רואי� רואי� רואי� , תאכל, אמר לי סבא, שלמדנו בבית שבפסח לא אוכלי� בבית אחרי�

  .ר לפסח ללא שו� חשש שהוא כשעל האוכלעל האוכלעל האוכלעל האוכל

        פרק טפרק טפרק טפרק ט

        ....רבותיו בירושלי�רבותיו בירושלי�רבותיו בירושלי�רבותיו בירושלי�

  ....לללל"""" זצ זצ זצ זציצחק אלפייהיצחק אלפייהיצחק אלפייהיצחק אלפייה' ' ' ' חחחח

 עלה בצעירותו לירושלי� ובשנת )חלב(ח באר� צובא "נולד בסביבת שנת תרל
, אבל רצונו לרדת אל הע� ולזכות את הרבי� גבר, ז נתמנה בה דיי�"תרס

לעניני " אור חדש וצמח צדיק"הקי� את חברת והתפטר ממשרתו כדי ל
עות עיתי� לתורה להמוני ע� בחברותות ע� תלמידי חכמי� שתי לילות קבי

.  דבר שהיה בגדר חדוש. ולילה זוהר, ושתי לילות שולח� ערו%, תלמוד
כמו כ� . בכל ליל ששי" תקו� כרת" ולימודי ,תקוני� ותעניות הדבורובעשיית 

 לעשרה אברכי� חשובי� בתנאי שילמדו ג� שלש שעות בכל יו�" כולל"פתח 
  .והכל עשה לש� שמי� ללא שו� פניה אישית. ל ויתעלו בקבלה"כתבי האריז



קז תולדות מנחם

  

        לללל""""יצחק אלפייה זציצחק אלפייה זציצחק אלפייה זציצחק אלפייה זצ' ' ' ' חחחח

ולתורתו ומסר עצמו על כל מנהג שלא ישנו אפילו ' היה קנאי מאוד לה
וצעק ועורר והתריע בכל הזדמנות על החנו% ועל ההורי� השולחי� . מקצתו

סבי להיות כמותו בכל ענייני� ממנו למד . בניה� שלא לתלמודי תורה וישיבות
והוא שהחל לזעוק על רצו� החברה קדישא לשנות המנהג והלהיב את , אלו

סבי לצאת ולשכור פועלי� בהו� תועפות של כמה נפוליוני� זהב ולהפגי� עד 
  . כדי מסירות נפש של קבלת מכות רצח למנוע את זממ� כמסופר לעיל



קח תולדות מנחם

 יראי שמי� ובפרט מאות� היה מקפיד שלא לקבל תרומות מאנשי� שאינ�
אור חדש אור חדש אור חדש אור חדש """" וכ� בספרו )מסורתיי�(, מחללי שבתות המאמיני� בתורה ומצוות

  .  הזהיר על כ%""""וצמח צדיקוצמח צדיקוצמח צדיקוצמח צדיק

נו חסידות אלא הלכה ונזהרו בו עני� זה של זהירות מכס� לא כשר שנית� לצדקה אי

 שלא רבינו עקב הלח# הכלכלי היו גבאי� אלא שבזמ�, שבכל הדורות ישראל חכמי

ועמד רבינו וחזר וייסד הלכה , ציות התורמי� עד שהחלה הרצועה להפתחיבדקו בצ

יצא " בית אל"ל שכשעמד בראש ישיבת "ט אלגאזי זצ"מהריבמעשה ו. זו מחדש

ל "נת� אדלר זצ' בשליחות לערי אירופה ונפגש בפרנקפורק ע� הרבני� הגאוני� ר

חת� " ובצאתו ליווהו ה,ל שעזרוהו להצלחת שליחותו"זצ" חת� סופר"ותלמידו ה

ט סכו� כס� מחיקו ומסר "בעת פרידתו מה� הוציא המהרי, ד� גוגנהיי�' ור" סופר

 ונראה כי כס� זה אינו כשרונראה כי כס� זה אינו כשרונראה כי כס� זה אינו כשרונראה כי כס� זה אינו כשרביד� באומרו שכס� זה קיבל מאד� ששמו לילנטאל 

אמר רוח הקודש מפעמת , ד� גוגנהיי� כ�' כשראה ר, ולכ� נא החזירו לו את כספו

כשהשיבו את הכס� ללילנטאל אמר לא אנוח . וה בריביתברבינו כי לילנטאל זה מל

ונסע מיד לירושלי� ופנה , ולא אשקוט עד שכספי ישמש את הרב ובית מדרשו

 והחלפת הפרוכת בית הכנסתונת� לו נדבה הגונה לשפו# " בית אל"לגבאי 

  אלגזיט"מששב מהרי. והגבאי שלא חשד בכלו� עשה כ�, והרהיטי� בחדשי�

את את השפו# והרהיטי� החדשי� חקר על זהות התור� וכשהבי� לירושלי� וראה 

  .וכ� עשו, מקור התרומה צוה לשבור ולהשלי% הכל החוצה

 שהיה הראשו� לציו� –� "אג'  המכונה הר–חיי� אברה� גאגי� ' ג� הגאו� החסיד ר

 הציע רופא בית החולי� ,כשנפל למשכב וחלה מאוד, "בית אל"וראש ישיבת 

לי� את טיפולו בחינ� בביתו של הרב והבטיח לרפאו בשלשה ימי� המסיונרי בירוש

מלהשתמש ברופא מלהשתמש ברופא מלהשתמש ברופא מלהשתמש ברופא ' ' ' ' טוב מותי בידי הטוב מותי בידי הטוב מותי בידי הטוב מותי בידי הוהרב מיא� ואמר , ויהיה בריא כאחד האד�

  .  ולאחר כמה ימי� נפטר הרב לחיי העול� הבא,,,,מסית ומדיח את ישראלמסית ומדיח את ישראלמסית ומדיח את ישראלמסית ומדיח את ישראל

א� א� א� א� ועוד אני אומר דועוד אני אומר דועוד אני אומר דועוד אני אומר ד. ח שכתב וזה לשונו"כ' סי' חלק ח" ישכיל עבדי"' וראה להר

יקח מה� צדקה הרי בזה נותני� מקו� ליניקת הסטרא אחרא מהקדושה של מצות יקח מה� צדקה הרי בזה נותני� מקו� ליניקת הסטרא אחרא מהקדושה של מצות יקח מה� צדקה הרי בזה נותני� מקו� ליניקת הסטרא אחרא מהקדושה של מצות יקח מה� צדקה הרי בזה נותני� מקו� ליניקת הסטרא אחרא מהקדושה של מצות 

והרי כל עניי� תפילתנו ותורתנו הוא לברר והרי כל עניי� תפילתנו ותורתנו הוא לברר והרי כל עניי� תפילתנו ותורתנו הוא לברר והרי כל עניי� תפילתנו ותורתנו הוא לברר ', ', ', ', הצדקה ומעכבי� בזה הגאולה וכוהצדקה ומעכבי� בזה הגאולה וכוהצדקה ומעכבי� בזה הגאולה וכוהצדקה ומעכבי� בזה הגאולה וכו

נצוצות הקדושה שניטמעו בקליפות ואי� ב� דוד בא עד שיתבררו כל נצוצות נצוצות הקדושה שניטמעו בקליפות ואי� ב� דוד בא עד שיתבררו כל נצוצות נצוצות הקדושה שניטמעו בקליפות ואי� ב� דוד בא עד שיתבררו כל נצוצות נצוצות הקדושה שניטמעו בקליפות ואי� ב� דוד בא עד שיתבררו כל נצוצות 

דבר שנעשה בו עבירה דבר שנעשה בו עבירה דבר שנעשה בו עבירה דבר שנעשה בו עבירה וא� כ� זה המקבל צדקה מוא� כ� זה המקבל צדקה מוא� כ� זה המקבל צדקה מוא� כ� זה המקבל צדקה מ, , , , לללל""""הקדושה כידוע בדברי האריזהקדושה כידוע בדברי האריזהקדושה כידוע בדברי האריזהקדושה כידוע בדברי האריז

הרי בזה מכניס הסטרא אחרא בגבול הקדושה ונות� לה תוק� להתגבר על כח הרי בזה מכניס הסטרא אחרא בגבול הקדושה ונות� לה תוק� להתגבר על כח הרי בזה מכניס הסטרא אחרא בגבול הקדושה ונות� לה תוק� להתגבר על כח הרי בזה מכניס הסטרא אחרא בגבול הקדושה ונות� לה תוק� להתגבר על כח 

ועל ועל ועל ועל , , , , ועוונו ישא על שבגרמתו עוכבה הגאולהועוונו ישא על שבגרמתו עוכבה הגאולהועוונו ישא על שבגרמתו עוכבה הגאולהועוונו ישא על שבגרמתו עוכבה הגאולה, , , , וווו""""הקדושה וגור� לעכוב הגאולה חהקדושה וגור� לעכוב הגאולה חהקדושה וגור� לעכוב הגאולה חהקדושה וגור� לעכוב הגאולה ח

  . . . . לללל""""עכעכעכעכ. . . . כ� שומר נפשו ירחק מזה ועליו תבא ברכת טובכ� שומר נפשו ירחק מזה ועליו תבא ברכת טובכ� שומר נפשו ירחק מזה ועליו תבא ברכת טובכ� שומר נפשו ירחק מזה ועליו תבא ברכת טוב

 לקחת כס�  לקחת כס�  לקחת כס�  לקחת כס� ל שהל% בעקבות רבו ונזהר והזהיר שלאל שהל% בעקבות רבו ונזהר והזהיר שלאל שהל% בעקבות רבו ונזהר והזהיר שלאל שהל% בעקבות רבו ונזהר והזהיר שלא""""וזאת היתה לסבי זצוזאת היתה לסבי זצוזאת היתה לסבי זצוזאת היתה לסבי זצ



קט תולדות מנחם

וממדינת� לצור% ישיבות ותלמודי תורה או שאר ענייני� וממדינת� לצור% ישיבות ותלמודי תורה או שאר ענייני� וממדינת� לצור% ישיבות ותלמודי תורה או שאר ענייני� וממדינת� לצור% ישיבות ותלמודי תורה או שאר ענייני� " " " " ציוני�ציוני�ציוני�ציוני�""""מהמהמהמה
כי היא שעמדה לה� לשלול שלל ולבוז בז את ע� ישראל ברוחניות כי היא שעמדה לה� לשלול שלל ולבוז בז את ע� ישראל ברוחניות כי היא שעמדה לה� לשלול שלל ולבוז בז את ע� ישראל ברוחניות כי היא שעמדה לה� לשלול שלל ולבוז בז את ע� ישראל ברוחניות , , , , שבצדקהשבצדקהשבצדקהשבצדקה
� � � � """"כל צדקה וחסד שאומות עכוכל צדקה וחסד שאומות עכוכל צדקה וחסד שאומות עכוכל צדקה וחסד שאומות עכו " " " ":):):):)''''ב יב יב יב י""""בבבב((((' ' ' ' ל בגמל בגמל בגמל בגמ""""וכבר אמרו חזוכבר אמרו חזוכבר אמרו חזוכבר אמרו חז, , , , ובגשמיותובגשמיותובגשמיותובגשמיות

י� אלא כדי י� אלא כדי י� אלא כדי י� אלא כדי  שאי� עוש שאי� עוש שאי� עוש שאי� עוש))))לישראל המקבלי� מה�לישראל המקבלי� מה�לישראל המקבלי� מה�לישראל המקבלי� מה�', ', ', ', פיפיפיפי((((חטא הוא לה� חטא הוא לה� חטא הוא לה� חטא הוא לה� , , , , עושי�עושי�עושי�עושי�
נשי� נשי� נשי� נשי� , , , , ביבוש קצירה תשברנהביבוש קצירה תשברנהביבוש קצירה תשברנהביבוש קצירה תשברנה""""ועוד אמרו ש� על הכתוב ועוד אמרו ש� על הכתוב ועוד אמרו ש� על הכתוב ועוד אמרו ש� על הכתוב ". ". ". ". שתמש% מלכות�שתמש% מלכות�שתמש% מלכות�שתמש% מלכות�

כשתכלה זכות שביד� וייבש לחלוחית מעשה כשתכלה זכות שביד� וייבש לחלוחית מעשה כשתכלה זכות שביד� וייבש לחלוחית מעשה כשתכלה זכות שביד� וייבש לחלוחית מעשה , , , , יייי""""פירשפירשפירשפירש". ". ". ". באות מאירות אותהבאות מאירות אותהבאות מאירות אותהבאות מאירות אותה
ומי יודע א� לעת כזאת כמה מעכב דבר זה את ומי יודע א� לעת כזאת כמה מעכב דבר זה את ומי יודע א� לעת כזאת כמה מעכב דבר זה את ומי יודע א� לעת כזאת כמה מעכב דבר זה את . . . . אז ישברואז ישברואז ישברואז ישברו, , , , צדקה שלה�צדקה שלה�צדקה שלה�צדקה שלה�

סידי� שבג� סידי� שבג� סידי� שבג� סידי� שבג� וגודל צער השכינה וצער הצדיקי� והחוגודל צער השכינה וצער הצדיקי� והחוגודל צער השכינה וצער הצדיקי� והחוגודל צער השכינה וצער הצדיקי� והח, , , , גאולתנו ואת פדות נפשנוגאולתנו ואת פדות נפשנוגאולתנו ואת פדות נפשנוגאולתנו ואת פדות נפשנו
        ....יצילנויצילנויצילנויצילנו' ' ' ' הההה, , , , """"ע� נבלע� נבלע� נבלע� נבל""""בנתינת כחה של תורה בידי בנתינת כחה של תורה בידי בנתינת כחה של תורה בידי בנתינת כחה של תורה בידי , , , , וגודל צערו של משיחוגודל צערו של משיחוגודל צערו של משיחוגודל צערו של משיח, , , , עד�עד�עד�עד�

יצחק שיבא ללמד את ' מח" ראשו� לציו�"א בקשו ועד המושבה "בשנת התרע
, הוא נעתר לבקשת� ולימד ש� במש% ארבע שני� רצופות, נערי בני ישראל

פרש ממשרתו , ני�ולאחר מכ� כשנודע לו שבית הספר נתמ% על ידי החילו
וזאת למרות , והחזיר את כל הכס� שקבל במש% ארבע שני� כשכר עבודתו

דוחקו הרב והמצב הכלכלי הקשה שהיה באר# עקב עצומה של מלחמת 
  .  העול� הראשונה שהיתה אז

כדי להכשל מחשש גזל היה מתנה ע� התורמי� שיתנו על דעת שיעשה בכס� 
  .מברר למה היתה כוונת� בתרומת�ולמרות זאת היה שב ו, מה שלבו חפ#

" תענית הדיבור" המציא את עניי� וסדר """"הקונטרס היחיאליהקונטרס היחיאליהקונטרס היחיאליהקונטרס היחיאלי""""בספרו 
השתטחות על קברי סדר הונהג והנהיג את . שהתפשט בימיו בכל העול� כולו

הצדיקי� בתפילה ארוכה הכוללת הרבה פרקי תהילי� ושעות רבות אצל כל 
  . על קבריה�ופעל הרבה ישועות לכלל ולפרט, צדיק וצדיק

בא " אל עלמיי� שבגבול מצרי�"במלחמת העול� השניה כשעמדו הגרמני� ב
ל ובקש ממנו "יעקב אבוחצירא זצ' אליו בחלו� הצדיק המלומד בניסי� ר

. שיבא להשתטח על קברו בדמנהור שבמצרי� כי בזה תלויה הצלת ע� ישראל
 ולא למרות שבמצב המלחמה לא נתנו רשיונות מעבר למצרי� לאזרחי�

להעלות� לרכבת והיה זה בגדר סכנה להכנס לקרו� מלא חיילי� לנסיעה 
ק� בבוקר ולקח את טליתו ותפיליו וסמ% על זכות , לא הסס רבינו, ארוכה כזו

בעודו . הצדיק ובא לתחנת הרכבת לנסוע לקהיר ללא רשיונות וללא תעודות
הו לרכבת ממתי� לבא הרכבת נגשו אליו שני קציני� ששאלוהו לשמו והעלו

והושיבוהו ביניה� עד הגיע� לקהיר ש� ירדו עמו ולווהו עד שכונת היהודי� 
מיד אס� קהל גדול של כמה עשרות אנשי� והלכו להתפלל על . ולפתע נעלמו
הלימוד , יצחק' ובתחילת הלימוד אמר לה� ח, יעקב בדמנהור' ציו� הצדיק ר
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 ביו� השני לתפילת� )י פחי שמ�נשק קמח וש(. ימש% עד שיגמר המזו� שעמנו
  .נפלו הגרמני� במלחמה ויהי הדבר לנס

וראוי לכל מי שדואג . (הזהיר והקפיד מאוד שהמצבה תבנה על ידי יהודי� בלבד

 כמו כ� הזהיר .)לנפש יקירו שיקפיד בזה ויעמוד לפקח בעניי� זה ולא יסמו% על הקבלני�
  .שלא יכתבו את שמות הנפטרי� על צד המצבה אלא מעל גבה

 מספר רבינו על נס גדול ונורא שקרה עמו בבית הכנסת """"יאיר נתיביאיר נתיביאיר נתיביאיר נתיב""""בספרו 
כשעלתה באש וראה את הלהבות עומדי� " משגב לד%"של בית החולי� 
". רבונו של עול� אתה ידעת כי תורה לשמה אנחנו לומדי�"לכלות הכל וצעק 

היכל יד שהוציאה את הזכוכית הרותחת מהלוקס הבוער ליד המיצאה ומיד 
והאש שקעה , ניחה אותה על התיבה במקו� שמניחי� את רמוני הספר תורהוה

  .מאליה

פע� הנהג הערבי , לדוגמא, הרבה ניסי� נעשו לו בעת נסיעותיו לקברי צדיקי�
אבל הרכב לא נע עד שגמרו תפילת� ועלו , החליט להשאיר� ולנסוע לדרכו

  . א שו� תקלהלל, ופע� נסעו בגליל כמה ימי� ברכב שמנועו התקלקל. עליו

, בשעת פטירתו במעמד מני� של תלמידי חכמי� אמר רבינו קריאת שמע ווידוי
שהיתה קבועה בקיר " שויתי"ובשעת גסיסתו התרומ� והסתכל על מנורת ה

והניח ראשו " לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט' שויתי ה"ואמר בכוונה גדולה 
" הר המנוחות"כבוד בומנוחתו , ו"ו אלול תשט"על הכר ועלה לחיי עד בכ

  .   א"בירושלי� זיע

  ....לללל""""יהודה פתייא זציהודה פתייא זציהודה פתייא זציהודה פתייא זצ' ' ' ' חחחח

 "ע# חיי�"ביאור מקי� על ספר , חלקי�' ב" בית לח� יהודה"מחבר הספרי� 
ביאור על " מתוק לנפש. "ביאור על האדרות שבזוהר" יי� הרקח. "ל"להאריז

ט "נולד בבגדד בשנת התרי. ועוד, "מנחת יהודה. "שבזוהר" סבא דמשפטי�"
        . ב ומנוחתו כבוד במרומי הר הזיתי� בירושלי�"ז אב תש"ונפטר בכ

 ראה שהאנשי� החולי� והנדכאי� פנו  עיר הולדתועוד בהיותו בבגדד
לישמעאלי� בבקשת עזרה סגולית והללו היו מתעסקי� ע� השדי� ומטמאי� 

 והחליט שבמקו� שאי� איש להשתדל להיות איש והודיע לקהל ,נפשות�
וכ% .  יושיע�'בעזרת הלי� אלא שיבואו אליו והוא א לישמעשלא ילכו יותר

  . ושמעו יצא כמחולל ניסי� ופועל ישועות,היה



קיא תולדות מנחם

  

  ....לללל""""יהודה פתייא זציהודה פתייא זציהודה פתייא זציהודה פתייא זצ' ' ' ' חחחח

שהוא נפש אד� שמת (" דיבוק" אנשי� שסבלו מהרבה. קמיעותיו היו לש� דבר

 נושעו על ידו לאחר שהוציא ")כ� הקלע" לגו� אד� חי כדי להנצל מעונש הונכנס
יש  ( .עני� זה באור%" מנחת יהודה"וכמו שכתב בספרו " דיבוק"ה� את המ

י "אלא נכפי� ע,  חולי� נפשיתישנ� ג� אנשי� שאינ� חולי� לחולי נפש יתלציי� כי בב

ובראות משפחת� את התנהגות� המשונה חשבו� לחולי� בנפש� , שנכנס בה�" דיבוק"

ופנו על יד� לבתי חולי� ש� התרופות וה, ופנו לרופאי� שאינ� מביני� מאומה בנושא זה
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קיימת בימינו אלא שקבורה היא " דיבוק"תופעת הו, מטשטשי� אות� והופכי� לשבר כלי

  .)חולי� במקו� לטפל בנושא בהתא�הבבתי 

ג� בהיותו בירושלי� קיבל קהל כל בוקר לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת 
י כתיבת קמיעות "ע בירושלי� וטפל בה� "הבוכרי�" שבשכונת "מוסאיו�"

יצחק ' אחר פטירתו מילא את מקומו ח(. ורבי� רבי� נושעו על ידו' וברכות וכדו

  ).ס מוסאיו� וכתב קמיעות והושיע רבי�"ל ששני� רבות ישב בביהכנ"כדורי זצ

 שסבל מאבני� גדולות בכיס הביצי� ובכל "שאשא"פע� בא אליו יהודי בש� 
יהודה את ידיו מעל ' ש� ח. יושת� צעק מרוב כאבי� ובקש מזור לכאב

 )דברי�(" לא יהיה בכיס% אב� ואב� גדולה וקטנה"למכנסיו ואמר את הפסוק 
הלה הל% מיד לשירותי� ,  אמר לו ל% להשתי�ואחר כ%בכוונות מסויימות 

  .ותו% כדי שת� נמחו כל האבני� ויצאו ע� השת� ונרפא

 לימוד בסבא בביתול "זצסולימ� מוצפי '  חהרב הקדושפע� אחת ער% 
מדה נשמת רב ייבא סבא ידמשפטי� שבזוהר הקדוש בסודות הגלגולי� של

 ישב עמה� ל" זציהודה פתייא'  חוהרב הקדוש, שמעו� ב� יוחאי' לתלמידי ר
' לפתע החל ח. וביאר הדברי� בגילוי רזי� וחידושי� נפלאי� בהבנת הדברי�

. % את שהנ% רואהיהודה אמור לחברי' אמר לו ח. סולימ� לרעוד מהתרגשות
 רואה אני את אבי לבוש בגדי שבת נכנס לכא� ועמו איש ,סולימ�' ואמר ח

רב ייבא סבא בא , יהודה לקהל' ואמר ח. קדוש ושניה� מקשיבי� ללימודנו
'  חבעל הבית את אביו של מג� עד�לכא� לשמוע את דברינו והביא עמו 

        .נו כדי שיתענג מזיו כבוד התורה הנעשית בבית ב,סולימ�

 לאחר שהפציר .ליו אד� שלא יכל ללדת ובכה שרוצה לזכות בב�אפע� בא 
' לאחר כמה חדשי� שב הלה לח. יהודה שבחודש הבא יזכה לב�'  ברכו ח,בו

יהודה את עיניו '  מיד עצ� ח. אשתי טר� נתעברה,יהודה בטענה איה ברכת%
, ה חטאת במלו�עמאת ברכתי נתת לישמעאלית ש, וכשפתח� אמר לו רשע

  . האיש את פניו בבושת פני� והל%דוהורי

ט התארח בכפר "שבחודש אב תרע" מנחת יהודה"ל בספרו "יהודה זצ' כתב ח
בעקובה שליד בגדאד והל% לנח� את משה שאשא הכה� שהיה אבל על בנו 

ג� . יחידו מנשה שנהרג בידי שודדי� שנסו לשדוד את כספו ולא הצליחו
ובקש משה שאשא לדעת מה ,  או בנותמנשה הנהרג לא הניח אחריו בני�
יהודה שבבואו לביתו יעיי� ' והשיבו ח. הסיבה לגזירה קשה זו על בנו ועליו

משמי� הראוהו את גלגול� הקוד� של , "רצו� יראיו יעשה"והיות ו. בדבר
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  .לשונווזה , האב והב� ומדוע נגזר עליה� כ�

 נער אחד הל% נתנמנמתי בעת אמירת הקינות וראיתי כי, ביו� תשעה באב
כדי , מעיר בבל עד כפר בעקובה ועמו מאה דינרי זהב לישא ולית� בה� ש�

ובבואו לבעקובה שכר חדר . לפרנס את אביו ואמו הזקני� שהניח בעיר בבל
ואיש אחד זק� הרגיש שיש להנער ההוא מאה דינרי זהב ורצה , אחד בפונדק

 לעשות דבר זה לכ� אבל לפי שהוא זק� ותש כח לא יוכל, לגנוב אות� ממנו
והתנו ביניה� שהבחור יגנוב והזק� , הל% וגילה סוד זה לגנב אחר יהודי בחור

והזמינו מפתח לפתוח . והזק� יקח לו חלק מהגניבה ההיא, יעמוד לו למשמר
ויהי בלילה ההוא והנער היה יש� והדלת . בו את החדר שהשכיר לו אותו הנער

נזכרי� ופתח הגנב הבחור את הדלת סגור עליו מבפני� ובאו שני הגנבי� ה
וכאשר , וקוד� כל דבר נע# סכי� בלב הנער היש� ושפ% את דמו ארצה, בלאט

באו שיירה גדולה אל הפונדק וייראו , היה מחפש אחר כ% על המאה דינרי�
וכאור היו� נמצא הנער הרוג . הגנבי� על נפש� ויברחו לה� ולא נטלו מאומה

קברו את הנער ושלחו את המאה דינרי� לאביו וסו� דבר , לא נודע מי הכהו
. וזה הנער היה ב� יחיד לאביו ולאמו ומכלכל את שיבת�. ולאמו שבבבל

ואותו החדר שנהרג בו אותו הנער היו יראי� בני אד� לשכור אותו ונסגר על 
  . מסגר שני� רבות

ואחר שנקבר הנער עלתה נשמתו לבית די� של מעלה ותתבע את דמה מהרוצח 
ולא , שג� הוא ייהרג, כי כאשר עשה לי כ� ייעשה לו, אותו הזק� ואמרומ� 

והבית . וג� יהיה מכלכל שיבת אביו ואמו וג� לא יניח זרע אחריו, יטלו ממונו
והשיב שאינו , די� של מעלה שאלו את פי הנהרג הא� אינו רוצה למחול לה�

זק� גלגלו והבית די� עשו כדבריו כי אחרי מיתת הגנב ה. מוחל לה� מאומה
אותו במשה שאשא הנזכר שהיה דר בבבל ולא נפקד בזרע עד היותו ב� 

ובהיותו ב� חמישי� שנה הל% הוא ואשתו לכפר בעקובה , חמישי� שנה
ונזדמ� כי בלילה ההוא היו אורחי� רבי� , ובא ללו� באותו פונדק עצמו, הנזכר

, ח הנערולא נשאר רק החדר הסגור שבו נרצ, בפונדק ונשכרו כל החדרי�
מוטב לפתוח אותו עכשיו , ואמר הפונדקי בלבו עד מתי יהיה החדר הזה סגור

ולהשכירו למשה שאשא הנזכר ולאשתו לפי שה� אינ� יודעי� שנהרג בו אד� 
ובלילה ההוא קראו הבית די� . ופתח לה� את החדר ולנו בו, ואינ� מקפידי�

הא� אתה , ול�הגיע העת שתוולד נפש ההורג בע, לנער הנהרג ואמרו לו
אמרו לו א� כ� רד ועמוד בפתח . אמר איני מוחל לו כלל. או לא, מוחל לו

, וירד הנהרג ועמד ש� עד ששמש הזק� ההוא את מטתו, החדר אשר נהרגת בו
ועמד , ובאה נשמת ההורג ופחדה וחרדה ורגזה מלהכנס בטיפת הזווג ההוא
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ועל . לקבל ענש%רשע הכנס בטיפה הזו כדי , הנהרג והכה אותה ואמר לו
וזהו מנשה ב� משה שאשא אשר , כרחה של אותה הנשמה נכנסה בטיפה ההיא

עד כא� ראיתי בעת היותי  .נהרג בידי השודדי� ולא נטלו מממונו כלו�
   .מתנמנ� בעת אמירת הקינות

וכאילו הייתי עומד ורואה את וכאילו הייתי עומד ורואה את וכאילו הייתי עומד ורואה את וכאילו הייתי עומד ורואה את , , , , וכל הדברי� הראו לי בעיני ולא בסיפור בלבדוכל הדברי� הראו לי בעיני ולא בסיפור בלבדוכל הדברי� הראו לי בעיני ולא בסיפור בלבדוכל הדברי� הראו לי בעיני ולא בסיפור בלבד
 וכתבתי דברי� אלו לכפר בעקובה למשה ....סו�סו�סו�סו�כל הנעשה מתחילה ועד כל הנעשה מתחילה ועד כל הנעשה מתחילה ועד כל הנעשה מתחילה ועד 

  .    עד כא� לשונו. שאשא הנזכר תשובה לשאלתו הנזכרת

מעשה שהיה  .פרשת משפטי� וזה לשונו" אהבת חיי�"תב סבי בספרו כ
שגוי אחד רצה . ל"ר יהודה פתיא זצ"בבגדאד בימי המקובל האלהי כמוהר

ו� אשר רוחות וכדרכ� בחוש% הל% למדברות מק, ללמוד מעשי כשפי�
עד אשר באה לפניו , ועשה לפי הכללי� אשר נקט בידו, החצוני� מצויי�

, וכ% נמש% אחרי החתול עד עובי המדבר, דמות חתול שרמזה לו ללכת אחריה
והיא טר� תתחיל לדבר עמו הגישה , וש� נזדמנה לפניו אשה אחת מהשדיות

והיא היתה , קק עמהאחר שבלע את הבמיה נזד,  לאכילה)מ� ירק(לפיו באמייה 
, ואחר שחזר לעירו בגדאד נתפרס� שמו כמחולל נפלאות, מתלוית עמו תמיד

אבל מאז מחלוקת . כי השדה היתה הולכת בשליחותו וממלאת כל חפצו
ודבר זה גר� לו לצער עד מוות , גדולה פרצה בינו לבי� אשתו היות ונסתרס

שה לגרשו עקב  ואשתו התעקוכל הרפואות שעשה לא העלו מזור למחלתו
ר יהודה "באות� הימי� נתפרס� לתהילה שמו של אדונינו כמוהר. בריאותו

כידוע כל זה מספרו , עליו השלו� שהציל הרבה נפשות מידי הרוחות הרעות
הרב הקדוש , הרב' והגוי לא איחר וק� ובא לפני כב". מנחת יהודה"הטהור 

ו לשתות את המי� ונת� ל, כתב לו דבר מה על נייר ומחק אותו בתו% מי�
כשתות הגוי את המי� מיד הקיא את אותו הבמיה שאכל לפני כמה . המחוקי�

. אבל מאז נלקחו ממנו כל כחותיו וירד מכל נכסיו, שני� וחזר האיש לגבורתו
       .עד כא� לשונו. והיה הדבר לנס ופלא לעיני כל העמי� על קדושת ישראל

ולמחרת ,  לירושלי� לביקורה בהיותו ב� ארבעי� וחמש עלה"בשנת התרס
ל שהיה מגדולי המקובלי� "דס זצעאברה� '  רהרב הגאו�בואו בא לבקרו 

יהודה בכבוד ' לאחר שקבלו ח. ששמעו הל% לפניו, ובעל רוח הקודש נפלא
 "אדרות"פירוש על האת הבאתי לבקש ממ% להדפיס , אברה�' גדול אמר לו ר

יהודה ' ח .אשתדל להשיג ל% וא� זקוק אתה לעזרה כספית ,שבזוהר שכתבת
,  והלא אי� אד� בעול� שיודע מזה,שאלו מניי� לכבודו שכתבתי פירוש זה

ומאז שכתבתי אותו לפני חמש עשרה שני� מונח הוא במקו� מוצנע ואי� אד� 
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 שמעו� בר יוחאי' רלפני כמה לילות בא אלי , אברה�' השיבו ר. מכיר בו
יהודה ' הגיע מבבל רב גדול בש� חבימי� הקרובי� צרי% ל"בחלו� ואמר לי 

, אשר כתב פירוש על האדרא רבא ואדרא זוטא מזה שני� ולא הדפיסו. פתייא
י עצמו ממלי# "למשמע דברי� אלו שמח צדיק כי רשב. תשפיע עליו להדפיסו

ועתה לאחר דברי כבודו אוציאו , ואמר כתבתיו בהיותי צעיר לימי�. על ספרו
יהודה ' בשובו של ח.  צור% בעזרה כספית ואי� לי,לאור בהקד� האפשרי

  .ח"והוציאו לאור בבגדד בשנת התרס, לבבל החל בהכנת ספרו לדפוס

בו סיפר על " מנחת יהודה" אשר הקי� עולה של תשובה בספרו הוא הגבר
בבני אד� שהשתדל בהוצאת� ובעקבות כ% " דבוק"רוחות הנפטרי� שבאו כ

, טאיו ורוצה לנקות נפשו מכתמיהתק� וסידר סדר תקו� תשובה לאד� השב מח
והביא מעשה על אד� שעשה תשובה זו וזכה להנצל מעונשי� קשי� ומרי� 

  .וזה לשונו' וגלגולי� וגהינ� וכדו" כ� הקלע"של 

ורוצה ,  בא אלי זק� אחד ואמר לי שהוא בא על כלתו בחיי בנוג"/.נת התרפ
אמרתי לו הא� אינ%  .�ואינו יכול לעשות תעניות וסיגופי, לשוב ולתק� מעשיו

 אמרתי .אמר לי ה�, יכול להתענות לפחות יו� אחד לילה ויו� כיו� הכפורי�
לו ל% וטבול שבע טבילות וקבל עלי% להתענות תענית של עשרי� וארבע 

וביו� התענית בא , רק שאתה מותר בכל עשיית מלאכה, שעות על עוו� הנזכר
 תעניות הנצרכי� לתיקו� עוו� אצלי ע� מעות פדיו� שלש מאות ועשרי� וחמש

וכאשר בא אלי נכנסנו לחדר . וכ� עשה, ואעשה ל% תיקו�, הבא על אשת איש
בספר מנחת (והל%  ארבע אמות יח� ועמד והתודה את הוידוי הנזכר לעיל 

הא ל% אלו ,  ואחר גמר הוידוי מסר בידי את כס� הפדיו� ואמר לי)יהודה
ואתה מורשה לחלק� , התעניותהמעות פדיו� שלש מאות ועשרי� וחמש 

הריני מקבל את אלו המעות מיד , וכאשר קבלתי המעות מידו אמרתי. לצדקה
פלוני ב� פלוני שנתנ� לצדקה בעד פדיו� התעניות שנתחייב להתענות מפני 

אלהינו ואלהי אבותינו שתהיה חשובה ' והי רצו� מלפני% ה, ששכב ע� כלתו
אילו התענה פלוני ב� פלוני על עוונותיו ומקובלת לפני% פדיו� אלו התעניות כ

וכל נצוצות הקדושה הראויי� להתברר על ידי התעניות יתברר על ידי , ממש
) ו"חב(ַחִיל ָ/ַלע ַוְיִקיֶא01 "מצות הצדקה למע� שמ% הקדוש היוצא מפסוק 

י כ) א"ארארית (ושמע את תפילתנו למע� שמ% הקדוש". ִמִ/ְטנ8 י8ִריֶ.01 ֵאל
ולפי שהבנתי שהזק� ההוא . ברו% שומע תפילה,  שומע תפילת כל פהאתה

לכ� החזרתי לו את כל המעות בתורת , הוא איש עני ולוה המעות מאחרי�
  .צדקה ולא נטלתי מה� כי א� שתי פרוטות בלבד
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וראיתי אותו בחלו� שעומד בבית די� , והנה אחר שתי שני� נפטר אותו זק�
רק שלא עשה תשובה , ותו שהוא בעל תשובהונסתכלו בו וראו א, של מעלה

ולא דברו עמו , כי א� על איסור של אשת איש בלבד ולא ג� על איסור כלתו
והבית די� , וישב לו על ברכיו, דבר והוא מעצמו נכנס בחדר שבצד הבית די�

הגביהו עיניה� למעלה ותיכ� ומיד ירדו שלשה מלאכי� מהרקיע שלמעלה 
בגיד שלו והסירו את החלודה והפג� של איסור מהבית די� ועשו לו נתוח 

  .עד כא� ראיתי בחלו�. ויצאו, כלתו ורפאו אותו לגמרי
כי הצילה לאותו , ומזה ידע האד� את יקר תפארת התשובה כמה היא גדולה

ובגלגולי� שוני� " כ� הקלע"זק� מכמה מאות שני� שהיה ראוי להיות נידו� ב
אחת בתשובה ובמעשי� טובי� בעול� ל שיפה שעה "ולכ� אמרו חז, ובגהינ�

  )עד כא� לשונו(. מכל חיי העול� הבא, הזה

ורבי� ה� הנפטרי� שנראו , ג� תק� וסידר תיקו� לנפטרי� להציל נפש� משחת
בחלו� לקרוביה� אחר התיקו� כשה� שמחי� ומודי� על התיקו� שעשו 

ת ספרו וסבי כתלמידו המובהק הוציא על פי זה א. עבור� ושהואיל לה� מאוד
שתיק� רבינו אלו קוני� יצירפתי ת' בחסדי ה, אמר הכותב(. 'חלק ב" שער החיי�"

  .) קחנו מש�" שדה תפוחי�" בספרי ,לחיי� ולנפטרי�

ועל פיה� חבר כל סדר ועל פיה� חבר כל סדר ועל פיה� חבר כל סדר ועל פיה� חבר כל סדר , , , , עד יו� פטירת� לא משה יד סבי מרבותיו אלועד יו� פטירת� לא משה יד סבי מרבותיו אלועד יו� פטירת� לא משה יד סבי מרבותיו אלועד יו� פטירת� לא משה יד סבי מרבותיו אלו
        .     .     .     .     שער% סבי לישועת כלל ישראלשער% סבי לישועת כלל ישראלשער% סבי לישועת כלל ישראלשער% סבי לישועת כלל ישראל" " " " תעניות הדבורתעניות הדבורתעניות הדבורתעניות הדבור""""וווו" " " " ההקפותההקפותההקפותההקפות""""

שהיה ל "דס זצעאברה� '  רו של המקובל הגדול הרב הגאו�אגב הזכרת שמ
  .ששרתה עליו אספר עוד מעשה ממנו" רוח הקודש"ידוע ב

 היה ב� צעיר שהיה שני� מוטל חולה בייסורי� לאחד ממקובלי ירושלי�
, ומרוב שכיבה, כמדומני של מחלת השחפת שאז לא היתה לה תרופה, קשי�

' המקובל הקדוש מרעיש האר# רליו אנכנס ופע� . גופו קיבל פצעי לח#
לצור% , שדבריו שנאמרו ברוח הקודש אומתו בכל המקרי�ל "אברה� עדס זצ

 למה רבונו של עול� ובהכנסו שמע את הבחור בוכה מסבל וצועק ,איזה עני�
. ' של מעלה לא מענישי� וכדושבית די�תעניש אותי ואני לפני גיל עשרי� 

 בנ% זה בא  בנ% זה בא  בנ% זה בא  בנ% זה בא ,לאביוואמר , ס לחדרו והביט בוונכנ. ונשבר לבו בקרבו על סבלו
 והיה מכה את  והיה מכה את  והיה מכה את  והיה מכה את בתלמוד תורהבתלמוד תורהבתלמוד תורהבתלמוד תורהלעול� בסבל זה על שבגלגולו הקוד� היה מורה לעול� בסבל זה על שבגלגולו הקוד� היה מורה לעול� בסבל זה על שבגלגולו הקוד� היה מורה לעול� בסבל זה על שבגלגולו הקוד� היה מורה 
לתלמודי לתלמודי לתלמודי לתלמודי שלוח את בניה� שלוח את בניה� שלוח את בניה� שלוח את בניה� ללללהתלמידי� קשות וגר� לה� שכשגדלו נמנעו מהתלמידי� קשות וגר� לה� שכשגדלו נמנעו מהתלמידי� קשות וגר� לה� שכשגדלו נמנעו מהתלמידי� קשות וגר� לה� שכשגדלו נמנעו מ

ומיד עמד . אבל כשאני רואה את סבלו הכבד אני אתפלל לתקונו, , , , תורהתורהתורהתורה
, אכ�ו.  הלילה בחצות יבוא תקו� לבנ%,ביולאסיי� להתפלל אמר שוכ. בתפילה

  . בחצות לילה נפטר הב� לחיי העול� הבא
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        פרק יפרק יפרק יפרק י

        ....וחבריווחבריווחבריווחבריו, , , , מכבדיומכבדיומכבדיומכבדיו,  ,  ,  ,  יריויריויריויריווקוקוקוקממממ

 לפרט� אי אפשר ויכלה ,מוקיריו של סבי היו למעשה כל חכמי ורבני הדור
' ראש גדולי הרבני� הסבא קדישא רולכ� אציי� רק את . הזמ� והמה לא יכלו
 שסבי ל"ק זצשמשו� מטיפלי'  רל ואת הרב הגאו�"דרי זצשלמה אליעזר אלפנ

בודדי� ועוד כמה  ,זכר במבוא לספרו ושה, שלו איזה זמ�המשמש בקודשהיה 
 כ� אציי� בזה . שהכרתי אישית ושמעתי את שבחיו מה� בפרטותובפרט אות�

שכל גדולי רבני ירושלי� אשכנזי� וספרדי� הפשטני� ומקובלי� העריכוהו 
   .ודוכבדוהו מא

        לללל""""שלמה אליעזר אלפנדרי זצשלמה אליעזר אלפנדרי זצשלמה אליעזר אלפנדרי זצשלמה אליעזר אלפנדרי זצ' ' ' ' הסבא קדישא הגאו� הגדול רהסבא קדישא הגאו� הגדול רהסבא קדישא הגאו� הגדול רהסבא קדישא הגאו� הגדול ר
  

כבר הזכרתי למעלה שמפורס� היה במשפחה שכשהיה סבי נכנס לביתו של 
ל שהיה ידוע כעמוד העול� "שלמה אליעזר אלפנדרי זצ' הסבא קדישא ר

. דבר שלא זכו לו אלא מעטי� מאוד, שהיה ק� לכבודו של סבי, מרעיש האר#
   .אמר שרואה שכינה שורה על זקנו של סביעוד שמעתי ש

וכבר משחר ילדותו נהג , ע באיסטנבול"ל נולד בשנת תק"הרב אלפנדרי זצ
בהיותו כב� עשר שני� בער% הוצרכו משפחתו מחמת , בקודש כאחד הגדולי�

שפתחו היה פתוח למקוה ובני אד� פחדו לגור " הקדש"עוניי� לגור בחדר 
ות של צחוק וקלות ראש יוצאי� מהמקוה ש� כי היו נשמעי� בלילה קול

והבינו כול� כי אלה קולות של רוחות רעות ושדי� , הוא ריק מבני אד� כאשר
כשמע� את הקולות . ומחוסר מקו� נכנסו משפחתו לגור ש�, הנמצאי� ש�

ואת� , אנחנו בעלי המקו� ומוחזקי� בו, נגש הילד שלמה לפתח המקוה ואמר
. ולא דירת עראי, לשהות בו כלל לא דירת קבעצאו מהמקוה ואי� לכ� רשות 

  .השקט והשלוה חזרו לשרור במקו� כי ברחו כל החצוני� מש�, ומשסיי�

עמה חי עד זקנתו ולאחר שנפטר בנו היחיד בקטנותו , ז שני� נשא אשה"ב� י
  .לא זכה יותר ללדת

י שני� התפרס� כגאו� אמיתי וגדולי ישראל חכמי� מופלגי� "בהיותו כב� ח
. דולי� ממנו בכמה שני� ישבו ללמוד לפניו כל היו� ולהבי� עומק עיונוהג

וכשהיה בגיל שלשי� עמד בראש ישיבה של למעלה מארבעי� תלמידי 



קיח תולדות מנחם

שמה� יצאו אחר כ% גדולי עול� , חכמי� שכול� היו גדולי� ממנו בשני�
" שדי חמד"ל בעל ספרי "ג� הגאוני� הרב חזקיה מדיני זצ. בחכמה ובהוראה

  .נמני� בי� תלמידיו" קרית ארבע"ל מחבר ספר "צחק עקריש זצי' ור
  

 

  לללל""""הרב אלפנדרי זצהרב אלפנדרי זצהרב אלפנדרי זצהרב אלפנדרי זצ

מכל קצות האר# הריצו אליו שאלות בהלכה ולכול� ענה והראה את ידו 
השתמט מלדו� דיני ממונות וכשהפצירו בו שני הצדדי� היה שומע . הגדולה

מו וקבלו עליה� ומיד קיי, פלוני חייב ופלוני זכאי, טענותיה� ועונה בקיצור
  .מסתכ�, כי ידעו שכל העובר על דבריו, את הדי� כי נפל פחדו על הכל



קיט תולדות מנחם

. הל% ע� בגדי� פשוטי� כאחד הע� ולא רצה בשו� אופ� ללבוש בגדי רבני�
והתקי� , ולתורתו וכ% חנ% את הע� ובפרט את תלמידיו' היה קנאי לה

  .ני יינ� של גוי�ועניי, וחיטי המצות, בקושטא תקנות גדולות בענייני הבשר

ושמע� חוקרי� על סיבת , פע� היה במקו� שישבו בו משכילי� בענייני הטבע
, עמד רבינו על רגליו ואמר, רעידת האדמה כשכל אחד נות� טע� על פי הטבע

אמנ� א� , תדעו כי על פי דבריכ� וחקירתכ� עכשיו אי אפשר להיות רעש
מיד בסיו� דבריו פקד . עיהיה עתה רעש א� שהוא כנגד הטב' יהיה ברצו� ה

ונפל חרדת אלהי� , את כל העיר רעש גדול ונפלו אצל הגוי� מגדלי� ובנייני�
  . 'על כול� וידעו כי איש מופת הוא ודבריו לא שבי� ריק� מלפני ה

ופרנסתו היתה מקר� שהפקיד בידי סוחר ששלח לו מידי , לא נהנה מהבריות
פע� אחת פנה אל , בות במסחר�שרתה שני� ר' ברכת ה, פע� את חלקו בריוח

, שותפו ואמר לו שמבקש לפרק את השותפות ביניה� ושישלח לו את חלקו
לאחר שנפרדה החבילה ירד השות� במסחרו וידעו כול� כי הברכה שרתה 

  .בגלל רבינו

שנית� מאז המלכי� היה פטור מגיוס לצבא ליהודי� בארצות טורקיה 
מהיהודי� שיסכימו מרצונ�  ") חמידעבדול"סולט� ( כשבקש המל%  .הראשוני�

דעת יושב , לבטל פטור זה כדי שיוכל לקבוע חוק גיוס לצבא לבחורי ישראל
שהיה גביר עצו� ומיודד ע� שרי המלכות היתה בעד " ועד יהודי העיר"ראש 

אבל רבינו התנגד בתוק� א� על פי שידע שדרכו של המל% , גיוס היהודי�
כשנודע למל% שהרב מתנגד , שק ונזרק לי�שכל הממרא את פיו מוכנס לתו% 

ועד יהודי "המל% רצה לעקו� את הרב ובקש מ. ומעכב לא עשה לו כלו�
והדבר היה צרי% להיות מוכרע ביו� , שיחליטו בעצמ� בעני� זה" העיר

  .מסויי� אחר הצהריי�
ובקשו " ועד יהודי העיר"יושב ראש  באותו יו� לפני הצהריי� נגש רבינו לבית

יושב ,  לבקשת המל% והבטיחו ששו� נזק לא יגר� לה� א� יתנגדולהתנגד
ראש הועד לא הסכי� ע� רבינו ובמש% שלש שעות נסה רבינו לשכנעו ולא 

בצאת רבינו מביתו הזהירו שא� יאשר את גיוס היהודי� מרה תהיה . הצליח
באותו יו� הל% הגביר לאסיפה ונמנו וגמרו לבטל את הפטור כרצו� . אחריתו
  .נפל ומת, מיד כשחת� יושב ראש הועד על ההחלטה. המל%

רבינו לא , יתו של זהוובהלו, מנהג העיר היה שהרב מספיד את אנשי הועד
לא רצה לבא ולהספיד את הנפטר כנהוג  יה וכשבקשו ממנווהשתת� בהלו

  .ואסר ג� על רבני� אחרי� להספידו באומרו כי הנפטר אינו ראוי לכבוד
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לקחו עמה� כמה , טת אביה� מוטלת בבזיו� זמ� רבמשראו בני הנפטר את מ
משרי המלוכה ובאו לרבינו והניחו לפניו כיס מלא דינרי זהב ובקשוהו לכבד 
את אביה� ולהספידו ושה� מנדבי� כס� זה לצדקה לעלוי נשמתו שרבינו 

עבד , וק� רבינו על רגליו ודמעותיו על לחייו ואמר לה�. יחלקו כראות עיניו
ולכ� הייתי אתמול בבוקר בביתו , י המלכי� הקדוש ברו% הואאני למל% מלכ

של המנוח והתנפלתי לפניו נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי לשמוע בקול מל% 
מלכי המלכי� ולא בקול מל% בשר וד� ולא אבה שמוע בקולי והחריב העיר 

ולא יועילו כל ,  העונש הזה ייעשה לו,לכ� עכשיו שנפטר, והמדינה בהסכמתו
והחזיר לה� , ולא דורש אל המתי�, בזה ואי� אני לא דורש דמי�הפצרות 

וידע כל הע� כי לפני רבינו לא יבא חנ� ולא . המעות ויצאו ממנו בפחי נפש
  .יגור מפני איש אלא מפני מל% מלכי המלכי� הקדוש ברו% הוא בלבד

, כשנתבקש רבינו מאת אנשי דמשק לבא ולשכו� בתוכ� ולהיות לראש עליה�
מחבר (ל "יצחק אבואלעפייא זצ' עד ששמע שהרב הגאו� ר, � לבאהסתפק א

 גדול בתורה עד שכל גדולי התורה שנפגשו עמו נדהמו מכחו )ת פני יצחק"שו
ובבואו . ואז אמר אעלה לדמשק ואשמע תורתו ואקבל עלי מרותו, בתורה

אבואלעפייא  י"לדמשק נתקבל בכבוד גדול וישב כמה ימי� רצופי� ע� מהר
  .וכבדו זה לזה מאוד, מלחמתה של תורהועסקו ב

ל בחולי כבד ולא יכל לדבר ולא "י אבואלעפייא זצ"פע� אחת נחלה מהר
רבינו בא לבקרו ואמר לו בזה , והרופאי� נתייאשו מחייו, להזיז שו� אבר

אבל שיאמי� בכח , הנני מבטיחו שיקו� מחליו זה, חכ� יצחק", הלשו�
 י"לאחר זמ� קצר הבריא מהר". היה בריאבאותו כח יקו� ויתחזק ויו, הבטחתי

 י"וסיפר מהר. וביו� שהבריא נחלה אחד מקרוביו ונפטר, אבואלעפייא
 מביתי לאחר שהבטיח לי שאקו� מחוליי 'אבואלעפייא לרבינו כי כשיצא כב

. התחיל נפטר זה לצחוק באומרו כיצד אפשר שזה יקו� ממחלתו האנושה
  .ו אל תספר זאת יותר לא� אחדואמר לו רבינ. וכשקמתי נפל זה והל%

בהיותו בדמשק כיה� כרב הראשי ולא נשא פני הגבירי� והיה נוז� בה� על כל 
, פע� אחת אחד הגבירי� שהיה מזכירו הראשי של מושל העיר. עוולה שמצא

 כעס על הרב ואמר לחבריו אני אעשה שהרב יצטר% לבא אלי )הוואלי(
נו והחתי� גבירי� אחדי� כעדי� והעליל עלילה על רבי. ולהתחנ� על נפשו
  .    ומסרו למושל העיר

וא� על פי שהיו ש� שומרי , שנודע הדבר לרב ק� והל% ישר לארמו� המושלכ
ונכנס ודיבר ע� , צבא שלופי חרב נפל פחדו עליה� והניחוהו להיכנס פנימה
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כשבא המזכיר למחרת  .המושל באומ# לב ובצאתו ליוהו המושל עד הפתח
אחרת ,  עליו המושל שיצא מיד ויביא מכתב מרבינו שמוחל לולעבודתו גזר

והוכרח אותו גביר להתחנ� לפני רבינו . הוא יגורש מכל ארצות הסולט�
והשיבו רבינו שנות� הוא לו כתב למושל כדי להציל אותו . ולבקש סליחתו

 ונתעוור אותו ,אבל סופו להענש על מעשיו,  ואת בני ביתו מגזירת הגירוש
  . ישמרנו'גביר ה

ויחרדו כל , "צפת"ע בהיותו ב� מאה שני� בא לגור בעיר הקודש "בשנת תר
הע� לקראתו ומינוהו לראש הרבני� ואימת כבודו היתה מוטלת על יהודי� 

והעידו תלמידי חכמי� שכשקמו בחצות לילה לעסוק בתורה . וגוי� כאחד
  .בשכנותו של רבינו שראו עמוד אש על ביתו

הנה בעל , חד בבוקר ובטר� פתח את פיו אמר לו רבינופע� בא אליו אד� א
והאיש . אל תירא ואל תחת ופתר לו חלומו לטובה, החלומות הלזה בא

  .משתאה לדעת מני� לרב מדוע בא ומה חל� כי אמת היה הדבר

זלגו עיניו דמעות ונאנח , "ברכת הלבנה"ד לאחר שסיי� לבר% "בניס� תרע
ובחודש אב פרצה . פרו# בעול�מאוד ואמר שמלחמה גדולה עומדת ל

  ".מלחמת העול� הראשונה"

והשיבו , פע� נפגש ע� שר המלחמה של טורקיה ובקש השר ממנו ברכה
, ברכה צריכה ענוה ולכ� צרי% שירד מהסוס שרוכב עליו ואז יברכהו, רבינו

והדגיש לו רבינו שברכתו תתקבל , וירד השר מעל סוסו לקבל ברכת הרב
  . על ע� ישראלבתנאי שישגיח לטובה

. וברכ�, פע� באו אליו שני תלמידי חכמי� ובקשו שיברכ� שלא יגוייסו לצבא
ובבוא� בא לקראת� קצי� , השני� נלקחו מבתיה� ונשלחו למחנה צבאי בעכו

  .ומיד פטרו� מ� הצבא, גדול ואמר אלו אינ� ראויי� לצבא

שני� ולא פע� באו אליו זוג שיסדר גט ביניה� כי נשואי� ה� למעלה מעשר 
ואמר הרב לבעל בא אלי . זכו לבני� והבעל מחוייב במצות פריה ורביה

וכשבא בפורי� נת� לו הרב לשתות משיירי כוס היי� שלו וצוהו לתת , בפורי�
שלא תצטרכו להפרד רק תוושעו בזרע של ' ואמר לו תבטחו בה, ג� לאשתו

  .ולאחר כשנה ילדה אשתו ב� זכר. קיימא

יה נשוי חמש עשרה שני� וטר� נולדו לו בני� ובקש פע� בא אליו אד� שה
ובכח תורתינו ' לא תדאג מאומה בעזר ה"והשיבו בזה הלשו� , את ברכתו

  .וכ� היה". הקדושה אני מבטיח% כי בזה השנה תפקד ותזכה לב� זכר
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מזכיר סבי את רבינו ומספר שבהיותו " בחוקותי"פרשת " אהבת חיי�"בספר 
וספרה לשכני� נפלאות ממה , לרב בעניני הביתבצפת היתה שכנתו עוזרת 

בי� היתר ספרה שרבינו היה יושב ולומד לאור עששית נפט . שראתה ושמעה
  .ובליל הסדר האירה המנורה הקטנה את כל הבית אור גדול ונפלא, קטנה

עוד מספר סבי שפע� אחת קצב ספרדי קנה מהערבי� שור גדול בחמישי� 
ונמצאה שאלה בראשו של , "צפת" שוחטי דינרי זהב והביאו לשחיטה אצל

השור והחליטו להטריפו והקצב חש% עליו עולמו כי עמד להפסיד את כל 
ור# מיד לביתו . והחליט אל% להרב אלפנדרי ומה שיפסוק אקבל באהבה, הונו

הוציא רבינו את ראשו מהחלו� ואמר לו אל תדאג . ובטר� שהגיע. של רבינו
חטי� שיבואו אצלי לעיי� בהלכה ושב אליה� ל% תאמר לרב ולשו. השור כשר

משתומ� ואמר לה� כי בטר� הגעתי לבית הרב ולא פציתי את פי כבר 
וכשבאו הוכיח לה� שהדי� , הקדימני ופסק שהשור כשר ומבקשכ� לבא אליו

  .אמת ושור זה כשר ללא פקפוק

, ח חזר רבינו לירושלי� אותה אוה למושב לו עד יומו האחרו�"בשנת תרע
י� זכו להיות מבאי ביתו הקבועי� שלה� גילה חיבה יתירה מפאת מעט

וביניה� . גדולת� בתורה וביראה וטהרת� וקדושת� וקנאות� על כבוד שמי�
  . ל"היה סבי ז

כמדומני ששמעתי במשפחה שפע� הגיע סבי לביתו של רבינו ולא הניחו 
. בינוונפנה סבי ויצא מבית ר, היה יש�' המשמש בקודש להיכנס כיו� שהר

, והמשמש בקודש ר# אחריו ובקשו לשוב לרבינו שמחכה לו, טר� הרחיק
וזאת כשידוע היה .  בכל עת שיבאוובשובו אמר לו רבינו שביתו פתוח בפני

  .ולא קבל אלא בודדי�, שרבינו הסתגר ימי� ושבועות בביתו דבוק ע� קונו

לתקוני�  כותב סבי על ידידו וחברו "בחוקותי"פרשת " אהבת חיי�"בספרו 
וברוב , ל"אלפנדרי זצ' ל שזכה לשמש את הר"דוד לניאדו זצ' ותפילות הר

  .ועל הכבוד שרבינו רחש לו, ענוותו לא סיפר על הקשר שלו ע� רבינו

ל הקפיד שלא לתת יד לשו� אד� ואמר שמנהג זה אינו "הרב אלפנדרי זצ
 לבטל וטוב. (ושמנהג זה מעשה גוי� הוא, מנהג ישראל רק לומר שלו� בפה

ל שפע� נגע בו מישהו על ידי שנתחכ% בבגדו וירד רבינו "י ז"וראה בשבחי האר, מנהג זה

  .) לילה שלא כדרכההל לטבול כי אותו אד� שמש ע� אשתו אות"האריז

, , , , ל בצער גדולל בצער גדולל בצער גדולל בצער גדול""""אלפנדרי זצאלפנדרי זצאלפנדרי זצאלפנדרי זצ' ' ' ' היה הרהיה הרהיה הרהיה הר" " " " הרבנות הראשית לאר# ישראלהרבנות הראשית לאר# ישראלהרבנות הראשית לאר# ישראלהרבנות הראשית לאר# ישראל""""כשקמה כשקמה כשקמה כשקמה 
י לספרדי� במשרד י לספרדי� במשרד י לספרדי� במשרד י לספרדי� במשרד ואמר שכתבו לו ראשיה� ובקשו ממנו להיות הרב הראשואמר שכתבו לו ראשיה� ובקשו ממנו להיות הרב הראשואמר שכתבו לו ראשיה� ובקשו ממנו להיות הרב הראשואמר שכתבו לו ראשיה� ובקשו ממנו להיות הרב הראש



קכג תולדות מנחם

        ....והוא השיב� במכתב בלשו� זהוהוא השיב� במכתב בלשו� זהוהוא השיב� במכתב בלשו� זהוהוא השיב� במכתב בלשו� זה, , , , הרבנותהרבנותהרבנותהרבנות
עוד רצונכ� להטעות אותי ולהכניס עוד רצונכ� להטעות אותי ולהכניס עוד רצונכ� להטעות אותי ולהכניס עוד רצונכ� להטעות אותי ולהכניס , , , , לא די לכ� שאת� טועי� את עצמכ�לא די לכ� שאת� טועי� את עצמכ�לא די לכ� שאת� טועי� את עצמכ�לא די לכ� שאת� טועי� את עצמכ�

יאמרו נא באיזה כח באת� למשול באר# הלא על ידי כח הציוני� יאמרו נא באיזה כח באת� למשול באר# הלא על ידי כח הציוני� יאמרו נא באיזה כח באת� למשול באר# הלא על ידי כח הציוני� יאמרו נא באיזה כח באת� למשול באר# הלא על ידי כח הציוני� , , , , הח# ביהח# ביהח# ביהח# בי
. . . .  היו עוקרי� היו עוקרי� היו עוקרי� היו עוקרי�,,,,וווו""""החפשי� אשר א� היו יכולי� לעקור התורה מ� העול� חהחפשי� אשר א� היו יכולי� לעקור התורה מ� העול� חהחפשי� אשר א� היו יכולי� לעקור התורה מ� העול� חהחפשי� אשר א� היו יכולי� לעקור התורה מ� העול� ח

, , , , אדרבהאדרבהאדרבהאדרבה. . . . בקהל� אל תחד כבודי ולא ארד עמכ� בזהבקהל� אל תחד כבודי ולא ארד עמכ� בזהבקהל� אל תחד כבודי ולא ארד עמכ� בזהבקהל� אל תחד כבודי ולא ארד עמכ� בזה, , , , ואת� מאמיני� בה�ואת� מאמיני� בה�ואת� מאמיני� בה�ואת� מאמיני� בה�
כי עכשיו , ואודיעכ� אחרית דבר מראשיתו. . . . אעמוד נגדכ� בכל יכולתיאעמוד נגדכ� בכל יכולתיאעמוד נגדכ� בכל יכולתיאעמוד נגדכ� בכל יכולתי

אחר כ% ימאסו ב� ויכניסו במקומ� רבני� שחורי , הציוני� בוחרי� בזקני�
 לכ� עליכ� לדעת כי  לכ� עליכ� לדעת כי  לכ� עליכ� לדעת כי  לכ� עליכ� לדעת כי ',אחר כ% גלוחי הזק� וכו, ואחר כ% מספרי הזק�, הזק�

ואת� עתידי� לית� את ואת� עתידי� לית� את ואת� עתידי� לית� את ואת� עתידי� לית� את , , , , הדות באר# הקודש מתחיל מכ�הדות באר# הקודש מתחיל מכ�הדות באר# הקודש מתחיל מכ�הדות באר# הקודש מתחיל מכ�חורב� התורה והיחורב� התורה והיחורב� התורה והיחורב� התורה והי
        . . . . הדי� לשמי� על כל החטאי� ופשעי� של כל הדורות הבאי� אחריכ�הדי� לשמי� על כל החטאי� ופשעי� של כל הדורות הבאי� אחריכ�הדי� לשמי� על כל החטאי� ופשעי� של כל הדורות הבאי� אחריכ�הדי� לשמי� על כל החטאי� ופשעי� של כל הדורות הבאי� אחריכ�

� שבאו לאר# ישראל ושמע שהיו " אנשי� או רבני� או אדמוריכשבאו אליו
.... לא הכניס� לביתו ואמר הלא היו כבר אצל, אצל הרב הראשי של הרבנות

  .ע את� פוסחי� על שתי הסעיפי�ומדו, ומה יחפצו ממני

# "ב אייר שנת תר"נפטר בכ, ל"שלמה אליעזר אלפנדרי זצ' רבינו הגדול ר
לא כהתה עינו ולא נס לחה ויבכו אותו בני , והוא ב� מאה ועשרי� שנה

שלא חדל למאוס " הרבנות הראשית"ואפילו אות� שנלח� בה� אנשי , ישראל
הר "מנוחתו כבוד ב.  נפל בישראלידעו והודו כי שר וגדול, בה� ולגנות�

  .א"זיע. ש ותלמידיו"לא רחוק מחלקת מחוקקי� ספו� הרש" הזיתי�

הרב הרב הרב הרב ל עוד מזמ� היותו בצפת היה "אלפנדרי זצ' בי� ידידיו ובאי ביתו של הר
   שכה� אז כדיי� בצפת לללל""""יוס� ידיד הלוי זציוס� ידיד הלוי זציוס� ידיד הלוי זציוס� ידיד הלוי זצ' ' ' ' הגאו� רהגאו� רהגאו� רהגאו� ר

, הדור ללמדני�אלפנדרי שמרוב גודלו לא החשיב כמעט את כל גדולי ' הר
ג� הוא היה ". יוס� ידיד' יש לי חכ� אחד ושמו ר", היה רגיל לומר עליו

  .'כנגד אות� שנסו לפרו# כר� ה' בדומה לו איש קדוש שללא חת קנא קנאת ה

 ש� )חלב(ז באר� צובה " נולד בשנת תרכל"יוס� ידיד הלוי זצ' הרב הגאו� ר
בהיותו צעיר . ל" עדס זצאברה�' למד אצל הגאו� הקדוש המקובל האלהי ר

' מרוב צער קללו ר, בדרכו ללימודי� נטפל אליו גוי אחד והציק לו, לימי�
  . ותו% כמה שעות השתולל משכרות והרגוהו שוטרי העיר, יוס� שימות

" תורת חכ�" עלה לצפת ש� נתמנה לדיי� וש� חיבר את ספריו �"בשנת תר
ב� דודו הוא ( עצו� שלא יתואר חי בעוני. ב&חלק א" ימי יוס�"ת "ושו', חלק א

   .)ש"ל מהדיר סידור הרש"יו� טוב ידיד זצ' המקובל ר

נתמנה לראש אב בית הדי� לעדות , ה שני�"א כשהוא ב� מ"בשנת תרע



קכד תולדות מנחם

ד ועמו ישבו בדי� "בבית דינו היה הוא הראב. הבוכרי� והחלבי� בירושלי�
ל שעמד אחר "רפאל שלמה לניאדו זצ' ל ותלמידו ר"אברה� עדס זצ' רבו ר

מתלמידיו . והיו שלשה דורות יושבי� יחד בדי�, כ% בראש ישיבת פורת יוס�
' והמקובל ר, אליהו שמע' ר, ל ראש ישיבת פורת יוס�"עזרא עטייה זצ' היו ר

  . יעקב קצי� שהיה רב� של יוצאי אר� צובא בניו יורק

        
        ....לללל""""יוס� ידיד הלוי זציוס� ידיד הלוי זציוס� ידיד הלוי זציוס� ידיד הלוי זצ' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרה



הקכ תולדות מנחם

תהפוכות הדת שקרו באר# ישראל מאז יוס� היה קנאי כפנחס ובכל ' ר
מלחמת העול� הראשונה ועד פטירתו נטל חלק בראש להעמיד הדת על תילה 

ל כנגד המהרסי� "שלמה אליעזר אלפנדרי זצ' ונלח� יד ביד יחד ע� ר
  .'וכדו" הרבנות הראשית"למיניה� אנשי " רבני�"ומחריבי� 

הועד "ל לצאת מאלפנדרי יצאו במודעות הקוראות לקה' ג� הוא וג� הר
כמו כ� חתמו שניה� על . אליה צרפו הציוני� את כלל התושבי�" הלאומי

איסור ההשתתפות בבחירות שיזמו הציוני� והוציאו כרוזי� האוסרי� 
  . להשתת� בבחירות בה� בוחרות ונבחרות נשי�

מאדמות אר# " שביעית"להפקעת קדושת  בשמיטה" היתר המכירה"התנגד ל
   )ד"ת שארית יוס� ח"שו( .ירה זו בטלה מיסודהוהוכיח שמכ, ישראל

 היה תלמידו ששמשו )שהיה ידידו של סבי(ל "נת� סאלי� זצ' הרב הצדיק ח
ל "נת� סאלי� זצ' יוס� לח' כמה חדשי� לפני פטירתו קרא ר, וסעדו בכל כחו

רצוני להודות ל% על כל החסד , ואמר לו היות וזמני קרוב להפטר מ� העול�
. תאמר לי מה תבקש, ני רוצה לתת ל% משהו לפני פטירתישעשית עימי וא

' היות וכבר מבוגר בשני� אני וטר� נפקדתי בבני� רצוני שכב, נת�' השיבו ח
שיבא מעול� האמת לספר לי מה ' וג� אני מבקש מכב, יברכני בב� זכר
והסכי� לבא , יוס� בב� זכר' וברכו ר. ד של מעלה"בב' שנעשה ע� כב

  .  יהיה עמו בבית די� של מעלהולהודיעו את אשר
נת� ואמר לו דע כי אשת% ' יוס� בחלו� לח' בליל השלשי� לפטירתו נגלה ר

ודע שכשהגעתי למעלה , בתחילת הריונה ויש ל% ב� זכר כמו שהבטחתי ל%
, באו כתות של מלאכי השרת שמחי� לקראתי וג� בית הדי� שמחו לקראתי

כי מנהגי היה בכל יו� שבת לאחר , אבל מלא% אחד שחור עמד מ� הצד וקטרג
אכילת החמי� ליש� חצי שעה בדיוק ומיד לקו� וללמוד כל היו� מבלי הפסק 

, ובשבת אחת ישנתי שתי דקות יותר מהרגלי, פרט למנחה וסעודה שלישית
ונגזר דיני . וקטרג מלא% זה על ביטול תורה של שתי דקות אלו באותה שבת

וכשהגעתי , לווני כל מלאכי השרת בוכי�ו, להיות שתי דקות בגהינ� תמורת�
, ברכות שלמדתי בימי חיי ועצרו בעדי מלהכנס' לפתח גהינ� באו כל דפי מס

שבת שלמדתי בימי חיי ועצרו בעדי ' והובילוני לשער אחר ובאו כל דפי מס
והחזירוני , וכ� היה בכל פתחי גהינ� שדפי הגמרא עצרוני מלהכנס, מלהכנס

קו שטלטולי בי� הפתחי� מספיק ושאוכל להכנס לבית די� של מעלה שפס
אל , י"אמר הכותב שנ( . למחיצתי ובשמחה גדולה לווני מלאכי השרת למקומי

ערכ� , א שכל ייסורי איוב הקשי�"� זיע"דע שכתב הרמב, יקלו בעיני% שתי דקות בגהינ�
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עד " התשוב"שנת� לנו את מצות ה' וברו% ה. מבחינת הסבל הוא פחות מרגע אחד בגהינ�

ויהי רצו� שנזכה לעשות תשובה , שגדולה מעלת� של בעלי תשובה יותר מצדיקי� גמורי�

    .) אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינואמיתית ורצויה לפני הבורא

מספרי� שאשתו לפני פטירתה אמרה לו שפוחדת למות מאימת בית הדי� של 
אה לפניה� הוא ית� בידה מכתב אליה� שבבו, ואמר לה שלא תפחד, מעלה

ולאחר פטירתה כתב ונת� בידה , תראה לה� מכתבו ויפסקו דינה לג� עד�
מכתב שלוח לבית די� של מעלה בו העיד שמיו� נשואיה לא מנעה אותו 
מללמוד תורה יומ� ולילה ולכ� יש לה חלק בתורתו המזכה אותה לחלק 

  .וקברוה כשהמכתב בידה, חשוב בג� עד�

וכבוד גדול עשו לו במותו ויצאו . #"אדר תר' יוס� נפטר בשבת קודש ח' ר
  ". הר הזיתי�"אחר מטתו כל ילדי התלמודי תורה ללוותו למקו� מנוחתו ב

            ....הרב מטיפליקהרב מטיפליקהרב מטיפליקהרב מטיפליק    לללל""""שמשו� אהר� פולונסקי זצשמשו� אהר� פולונסקי זצשמשו� אהר� פולונסקי זצשמשו� אהר� פולונסקי זצ' ' ' ' רררר

        ".".".".הבעל ש� טוב של הספרדי�הבעל ש� טוב של הספרדי�הבעל ש� טוב של הספרדי�הבעל ש� טוב של הספרדי�"""" שמעתי שכינה את סבי בתוארשמעתי שכינה את סבי בתוארשמעתי שכינה את סבי בתוארשמעתי שכינה את סבי בתואר

כל מזלוטשוב יחיאל מי' ומר, וב מצד אחד'לוי יצחק מברדיצ' יה ני� ונכד לרה
לוי ' ר, פנחס מקארי#' מגזע הרבני� הקדושי� ר, על מצבתו כתוב, מצד שני

  .ל"רנוביל זצוק'נחו� מצ' והר, וב'יצחק מברדיצ

   .)ח"ירושלי� תש(. ס ופוסקי�"חדושי� והערות בש" דברי אהר�"מחבר ספר 

ואחר כ% . שליד קיוב" מדווי�"בהיותו כב� עשרי� נתמנה לרבה של העיירה 
  ". אומא�"שליד " טיפליק"רבה של העיר ל

וספר שקרא אותו , חכמי דורו העידו עליו שהיה בעל זכרו� מדהי� ובקי עצו�
 היה מגדולי בעלי ההוראה .פע� אחת היה יכול לצטטו כלשונו לעול�

בית "ב עלה לירושלי� ונתמנה מיד לרבה של שכונת "בשנת תרפ. באוקריינה
גדולי ירושלי� ובראש� ". מאה שערי� "ולמגיד שיעור בישיבת, "ישראל

מנוהו לאחד מעמודי בעלי ההוראה , ל"יוס� חיי� זוננפלד זצ' הגאו� ר
  . שבירושלי�

היה אוס� סכומי� גדולי� ומחלק� לצדקה כשלעצמו חי בעוני ובמצוקה 
ל לאסו� כס� "אהר� קצנלבוייג� זצ' פעמי� רבות הצטר� לר. כלכלית קשה

  .אהר�' יי� ונדכאי� שהכיר רבבתי הגבירי� לצור% ענ
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        . . . . ל הרב מטיפליקל הרב מטיפליקל הרב מטיפליקל הרב מטיפליק""""שמשו� אהר� פולונסקי זצשמשו� אהר� פולונסקי זצשמשו� אהר� פולונסקי זצשמשו� אהר� פולונסקי זצ' ' ' ' רררר

, מעשה וביו� ראשו� של סוכות ראוהו שביר% על אתרוג של אד� אחר
השיב , ומשנשאל איה אתרוגו שעמל קשות עד שבחרו מבי� ארגזי האתרוגי�

, הקנה אתרוג במחיר עצו� של חצי ליר" בית ישראל"כי אחד מאנשי שכונת 
ובתו החורגת בגיל הילדות שברה את הפיט� בטעות בעת שהל% הלה למקוה 

והא� שפחדה מבעלה ומכעסו הכתה , "נטילת לולב"לטבול לפני קיו� מצות 
משהגידה , שמשו� את אשתו לברר את העני�' לקול בכייתה שלח ר, את בתה

לקח את אתרוגו ונתנו לאשה באומרו תמסרי לבעל% , לו אשתו מה שקרה



קכח תולדות מנחם

מטיפליק ראה את האתרוג וחשש ' ותאמרי לו שהר. תמורת אתרוגו, תרוג זהא
לכשרותו ונת� ל% תמורתו אתרוג מהודר זה במתנה גמורה שלא על מנת 

  .  ולכ� הוצר% הרב לבר% על אתרוג של אחר. להחזיר

שמשו� אהר� היה גאו� וצדיק בכל ' הגאו� ר", ל"לוי רבינובי# זצ' כותב ר
אהר� ' בוקר אחד בא לישיבה וחפש את ר. יתה להפליאבקיאותו ה. דרכיו

, מטיפליק מחפשו' אהר� ואמרתי לו שהר' משלא מצאו הלכתי לר, קצנלבוייג�
' שלפני עשרי� שנה שאל את ר, אהר�' ר כשחזר סיפר. ותיכ� הל% אליו

שמשו� את ' ועכשיו מצא ר, שמשו� איזו קושיא והוא ענה לו תירו# מסברא
  .)מ"טבת תשד, החומה(. ולא יכל להתאפק ובא לבשר לי, בספרהקושיא והתירו# 

שבהיותו אבר% צעיר הל% ע� עוד , ל"ב� ציו� אבא שאול זצ' ג ר"סיפר לי הרה
לשוחח בדברי תורה ע� הגאו� מטיפליק " פורת יוס�"כמה אברכי� מישיבת 

� "שמשו� קושיא על דברי מר' והקשה לה� ר, ולהנות מבקיאותו העצומה
� "אמר אחד האברכי� שמר, משלא מצאו תשובה. ס� בהלכות פסחהבית יו

מטיפליק והוצרכו להשיב את ' למשמע הדברי� נתעל� הר. י לא דייק"הב
מששב להכרתו אמר כיצד ב� תורה בימינו יכול לומר דבר כזה על . הכרתו

  .והצטער מאוד על ששמע זאת, י"� הב"מר

שבי� אברכי , ל"א שאול זצב� ציו� אב' ג ר"הרה עוד סיפר לי, דר% אגב
ש "שבעיר העתיקה היה אחד בקי בקבלה ובכוונות הרש" ישיבת פורת יוס�"

ה לירושלי� של "שאמר לחביריו אני אעבור על השבועה ואכניס את הקב
ה שלא "ל שנשבע הקב"כי אמרו חז, ביאור הדברי�(. מעלה ומיד תבא הגאולה

דהיינו בזמ� , ושלי� של מטהיכנס לירושלי� של מעלה עד שיכנסו ישראל ליר

ה את ישראל שלש שבועות ואחד מה� שלא "ועוד אמרו שהשביע הקב. הגאולה

שיש שמות קודש שמכווני� בה� בתפילה מבלי , וסוד דבריה� הוא. ידחקו את הק#

ה לירושלי� של "כי א� יכוונו בה� ובנקוד� יגרמו שיכנס הקב, לכוו� בנקוד שלה�

מוכרח שעל ידי כוונות ,  שלא יכנס לש� עד הגאולהה"והיות ונשבע הקב, מעלה

ה את ישראל שלא ידחקו את הק# על ידי "ולכ� השביע הקב. אלו תבא מיד הגאולה

וכשמכווני� המקובלי� בתפילת שמונה עשרה כוונות . כוונת שמות אלו בנקוד�

ורצה אבר% זה לכוו� . נמנעי� מלכוונ� ע� הנקוד כדי לא לעבור על השבועה, אלו

    באחד מבתי הכנסתועמד .) בתפילת שמונה עשרה שמות אלו ע� הנקוד
והתחיל לומר תפילת העמידה ע� " בית ישראל" של שכונת שבשטיבלא%

. יצילנו' ה. טלית ותפילי� על דעת לכוו� השמות ע� נקוד� ומיד נפל ומת
  .ל אמת"והאריז, ומשה אמת



קכט תולדות מנחם

  לללל""""אברה� חיי� ברי� זצאברה� חיי� ברי� זצאברה� חיי� ברי� זצאברה� חיי� ברי� זצ' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרה

� לפני קהל של מאות חסידי� בבית הכנסת הגדול הוא האיש שעמד בגאו
אבר% זה הינו אבר% זה הינו אבר% זה הינו אבר% זה הינו """", ר באזני כל בהצביעו עלי"שבסקווער ניו יורק ואמר לאדמו

  ".".".".מנח� מנשהמנח� מנשהמנח� מנשהמנח� מנשה' ' ' ' נכדו של מי שהיה החפ# חיי� של הספרדי� הצדיק חנכדו של מי שהיה החפ# חיי� של הספרדי� הצדיק חנכדו של מי שהיה החפ# חיי� של הספרדי� הצדיק חנכדו של מי שהיה החפ# חיי� של הספרדי� הצדיק ח
  

  

  לללל""""אברה� חיי� ברי� זצאברה� חיי� ברי� זצאברה� חיי� ברי� זצאברה� חיי� ברי� זצ' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרה



 קל תולדות מנחם

איסר ' ל ור"יק זצ'ז סולובייצ"ל והגרי" וחביב� של החזו� איש זצמקורב�
, גאו� אדיר שכל גדולי דורו הכירו בגודלו, היה ענו עצו�. ל"זלמ� מלצר זצ

  .פועל ישועות בצנעה. בעל רוח הקודש שהוכחה כמה פעמי�

ב שני� כבר היו שגורי� בפיו "בירושלי� ובגיל י" ע# חיי�"למד בישיבת 
ח� ונב" קצות החוש�"וה" פני יהושע"ב וגיטי� ע� כל ה"ק ב"המסכתות ב

  .עליה� לפני גדולי ירושלי�

שקידתו בתורה היתה לש� דבר עד שזכה עוד בבחרותו להיות סיני ועוקר 
איסר ' ומתלמיד מהמני� הפ% לתלמיד חבר לראש הישיבה דאז הגאו� ר, הרי�

ועוד בטר� הגיעו לגיל שלשי� הגדירו ". אב� האזל"ל בעל ה"זלמ� מלצר זצ
  ".ושלי�מגדולי יר"בתואר " חזו� איש"מר� ה

ל שינה את שיטת לימודו מבניית מערכות "מיו� שהכיר את החזו� איש זצ
דבר . שבה� היה מקשה עשרות קושיות בסוגיא ומיישב� בתירו# אחד

שחלק " מלצר עד שכמעט בר% עליו איסר זלמ�' רהגאו� שהקפי# את 
 ,על פי הראשוני�' א להבי� פשט הגמ" ועבר לשיטת החזו,"מחכמתו ליראיו

  . ית מערכות מידיעת כליוותנותו הסתיר את גדלותו בבנובענ

א שכבדו מאוד וראה בו את אחד " מבאי ביתו הקבועי� של החזוהיה
וכדרכו של חסיד הפ% כל דיבור וכל ניע של . המאורות הגדולי� שבירושלי�

  .א לתורה שלמה ממנה לא זז כל ימיו"החזו

תו וופריש, חסידותו, קדושתו, למרות שדעתו היתה מעורבת בי� הבריות
והיה בבחינת מה . מענייני העול� הזה היו למעלה מגדר הטבעי לב� אד�

 )אי� זה ב� אד� אלא מלא% בתו% גו�, תרגו�(" לית די� בר איניש"ל "שאמרו חז
בכל פע� שיצא מביתו ו, שמירת העיני� שלו היתה בצורה שאי� לה אח ורע

� לא נסע למעו. הסביבהמצי# מעבר לדלת א� אי� אשה עוברת בכל היה 
 בגלל שמירת העיני� והעדי� ללכת ג� בזקנותו מרחקי� יבאוטובוס ציבור

אמות של אשה ' עצומי� ברגל שבו יותר קל לשמור על העיני� מלשבת בתו% י
סוע למקו� כלשהו נסע נכשהוצר% ל.  שאינו מביט בה כלל ועיקרא� על פי

. לשמור את עיניו כדבעיא על מוניות כדי יצהוורוב משכורתו . במונית
היה מקפיד לשבת במושב שליד המחיצה כדי שלא יהיו לחו# לאר# בטיסותיו 
פע� אחת היה . כדי שלא תראה צורת אשה ממולו מרחוק,  לפניובני אד�

  .ליד השירותי�של הטיסה שעות כל שתי� עשרה ההמקו� תפוס ורבינו עמד 

 הנתיבות ע� בני האד� קפיד לאחר למטוס כדי לא להמצא בביתהטיסותיו ב



 קלא תולדות מנחם

 והיה יוצא אחרו� מהמטוס כדי לא להתקל ,בעליית� למטוס מפני הערבוב
גיע והבשו� אשה לא בדרכו לחתימת הדרכו� ולא במקו� איסו� המזוודות 

  .לקחת את מזוודותיו רק לאחר שכבר כול� פנו ויצאו ע� חפציה�

 שורות כמהפע� באחת מטיסותיו כשהתיישב על מקומו הבחי� שבמרחק של 
 היצר לרבינו מאוד וביקש ממקורביו שיסדרו לו מקו� ,אשהלפניו התיישבה 

לקח כעשר דקות עד שמצאו לו מקו� כרצונו שהיה דחוס יותר . כשר אחר
 אחד ממקורביו א� על ידיכשהתיישב רבינו במקומו החדש נשאל . וצפו�

י עשר דקות  הרי מקוד� ישבת, והשיב לו בוודאי,המקו� נח לו עקב הצפיפות
  . נ� עשר דקותיזה לישב בגהה  אתה יודע מ,נ�יבגה

 ה� בהליכתו וה� בחזרתו היה פושט נייר או ניילו� לחו# לאר#בכל נסיעותיו 
  .על הקרקע ומשתטח ומנשק את עפר האר# הקדושה

משו� , ג� בזקנותו לא רצה להסתכל על תמונות דודותיו המבוגרות ממנו
  . לזהות� בשמ� נמנע ולא הביט בתמונהוג� כשנתבקש. שמירת העיני�

 היה מוסי� קדושה על קדושתו ולא מביט אפילו בנכדותיו בעשרת ימי תשובה
  .בנות השנתיי�

צ ש� בימי� "ב כדי להיות הש"בכל חודש אלול היה נוסע לסקווער שבארה
בכל פע� כשהיו . והיה אבר% מסויי� שבא לקחתו משדה התעופה, הנוראי�

אזכרה "חיי� נאנח ואומר הפיוט '  היה ר"בניני התאומי�"ד עוברי� בדרכ� לי
עד י� מושפלת הועיר האל, י� ואהמיה בראותי כל עיר בנויה על תילההאל

 זימ� לו ,ב כרגיל"בחודש אלול בדרכו לארהשנה אחת והנה . "תחתיהשאול 
 ובראות� אותו ארגנו לו ,ת מספר בחורי� חשובי� שנסעו באותו מטוס"השי

 כולל לקיחת המזוודות דתויריות וגדרי צניעות מעלייתו למטוס ועד תנאי כשר
והאבר% , בזכות� הקדי� לצאת מהמטוס ומשדה התעופה שלא כדרכו. עבורו

עתה הפע� בעבר� ליד . שבא לקחתו כרגיל כבר המתי� לו ויחד נסעו לסקווער
י� האזכרה אל"חיי� ולא אמר כדרכו את הפיוט ' בניני התאומי� נמנע ר

לאחר עשר דקות שעברו מהמקו� קרסו הבנייני� בפגוע אכ�  ו,"המיהוא
 מהסייעתא דשמייא שהיה לו לצאת מוקד� דחיי� התפעל מאו' ר, המטוסי�

 ,ולעבור מהמקו� כמה דקות לפני הפגוע שגר� לתוהו ובוהו בכל ניו יורק
כל עיר בנויה "שבפע� זו לא הוצר% לומר שלו  מרוח הקודשוהאבר% התפעל 

שלאחר דקות כבר לא עמדו על תיל� והפכו ,  על מגדלי התאומי�"ילהעל ת
  .לתל בלבד



קלב תולדות מנחם

 מבויא�" הפחד יצחק"ר "הרבה בתעניות וסיגופי� והיה מפרש בש� האדמו
 דהיינו שאי� מקו� קידוש "אי� קדוש אלא במקו� סעודה" את ההלכה של"זצ

עניות ולכ� ג� לאחר ת.  אלא במקו� סעודה וסדר אכילתו,והתקדשות לאד�
 היה עומד ליד המאכל , שעותשבעי� ושתי� שעות או עשרי� וארבעשל 

 שהיתה מחמת רעב אפילו ,ומתעכב לאוכלו עד ששבר את רצו� האכילה שבו
  .ו"וחולשה ולא מחמת תאווה ח

 שאמר שיש ללמוד ל" זצר הזק� מסדיגורא"חביבי� היו עליו דברי האדמו
. ב. יקר עבודתו היא בלילהשע.  א. מגנבקל וחומר' בשני דברי� סדר עבודת ה

ובעוד שאת תאוות . וקיי� זאת בעצמו.  מעשיו מעי� רואי�אתשמסתיר 
היה משבח לפני האוכלי� , האכילה שבר כבר מצעירותו והיתה ממנו והלאה

   .כדי שלא ידעו ולא יכירו שבכלל לא טע� מה�, את טע� המאכל ועריבותו

ד שלקח בחשבו� עד כמה יש לקרב  גבוהי� עכל כ%הלכות סעודה שלו היו 
 .היד לקחת האוכל לפיואת הצלחת לגו� בזמ� האכילה כדי לא לפשוט את 

זכורני כשהביאני המל% חדריו בהיותי בסקווער . עשרות שני� שלא אכל בשר
דאג שיביאו לי מאיזה מקו� . ועמד על כ% שבשבת בבוקר אסעד על שולחנו

אכל מעט ו כשהוא ישב , מלכתאשבת' לכב שהוא בשר ודגי� וכל מטעמי�
והיה .  בתירו# שהאוכל מכביד על בריאותו)כמדומני שהיה זה דג בלבד(. מאוד

  . שמח בשבת מלכתא כאילו אכל מבשר הלווית�

 ואפילו ,טבילותיו במקוה רבו כמו רבו כמה וכמה פעמי� ביו� מדי יו� ביומו
, ת למקוה לטבולבעת חוליו ואפיסת כוחותיו לא נמנע מלבקש שיעזרוהו ללכ

 ופע� אמר ".".".".ואותנו קידשת מכל העמי�ואותנו קידשת מכל העמי�ואותנו קידשת מכל העמי�ואותנו קידשת מכל העמי�""""ת ת ת ת """"מקוה רמקוה רמקוה רמקוה רשוהיה רגיל לומר 
ה� ה� ה� ה� , , , , """"ינו מרח�ינו מרח�ינו מרח�ינו מרח�ההההוצדיק ואלוצדיק ואלוצדיק ואלוצדיק ואל' ' ' ' חנו� החנו� החנו� החנו� ה""""ת הפסוק ת הפסוק ת הפסוק ת הפסוק """"ססססששמשמי� האירו עיניו 

רבות " הפסוק ושסופי תיבות. הכנעה' כמו כ� אמר שמקוה גי ....אותיות מקוהאותיות מקוהאותיות מקוהאותיות מקוה
ל במקוה לפוני� הרבה ישועות פע. . . . ה� מקוה, "'רעות צדיק ומכול� יצילנו ה

וכמו כ� על הכרעות גורליות לבני אד� שפנו אליו בשאלה השיב רק , אליו
        .לאחר שעיי� בה� בתו% המקוה

 בפני ילד קט� לו אי� פה אד� יכול לשער כשהיה מנמי% עצמו אפי,ענוותנותו
 שבמזמור לתודה .ל"זצ" שפת אמת"הוהיה רגיל לומר בש� . שבקטני�
והקרי הוא , "אנחנוולא ולא ולא ולא """"  כשהכתיב הוא,רי וכתיב יש ק"ולו אנחנו"בתיבת 

 אנחנו ואי� אנו שלאשלאשלאשלאי� ששכוונת הכתוב שלפי מה שאנו מרגי. " אנחנוולוולוולוולו""""
  . אנחנו מקושרי� לבורא יתבר%ולוולוולוולו    לפי זה, כלו�



קלג תולדות מנחם

 . וכ% התנהג בכל ארחות חייו,כבוד הבריות היה בעיניו ככבוד המקו� ממש
יו ה� שמא פגע בכבוד אד� כלשהו שרוב תעניותבפני בני ביתו פע� התבטא 

  .או שלא כבדו מספיק

משנכנס ראוהו הנגני� ופתחו מיד בניגו� , חיי� לחתונה' מעשה והגיע ר
חיי� הרגיש שעקב זאת קטעו את ניגונו ' אבל ר. מניגוני מירו� האהובי� עליו

חיי� עד שאיתר את הבחור וביקש ' לא נח ר. של בחור שהיה ע� המקרופו�
 למרות שטר� , והבטיחו שבגלל מחילתו יזכה הוא להתארס מידאת מחילתו

  .ל"חיי� זצ' ואכ� תו% שבועיי� התארס הבחור כדברי ר. הכיר בחורה כלשהי

 בהתבטלות כל יישותו עבור חסד ע� ,כולו היה חבל עבה של חסד ללא גבול
ולכ� פתח רשת שיעורי תורה והשיב . אד� להיטיב לו בגשמיות וברוחניות

  .וג� בגשמיות לא היה גבול לחסדיו. להיטיב עמה� ברוחניות, מעו�אלפי� 

ואחד ממלוויו אמר ,  התעכב בגלל עשיית חסדלחו# לאר#פע� בדרכו לטיסה 
חיי� בשלוות נפש אי� מה ' והשיב לו ר. לו כנראה שכבר איחרנו את המטוס

וכשהגיעו באיחור גדול לשדה התעופה מצאו שכל . לדאוג ה� יחכו לנו
עי� ישבו במקומותיה� במטוס א% המטוס טר� המריא בגלל מחלת אחד הנוס

  .חיי� ומלוויו להצטר� לנסיעה' וכ% אופשר לר, הנוסעי�

הרגיש חולשה , חיי� בסקווער' באחד השני� בערב יו� הכיפורי� בהיות ר
 והוצר% , לערב יו� הכיפורי�ראש השנהנוראה אחרי שצ� בכל השבוע שבי� 

 ,עבר לפניו אבר% שהיה חשו% בני� כמה שני�. ת נפשולכוס חמי� להשיב א
.  האבר% ר# ועשה כבקשתו,חיי� וביקשו שיביא לו מעט מי� חמי�' קרא לו ר
 השנה הנ% , בבטחהואמר לופנה אל האבר% , חיי� ונתיישבה רוחו' מששתה ר
  .וכ% היה. נושע בב�

 , ועסק בהחיי� עקב היותו חסיד שבחסידי� למד קבלה' אי� לי שו� ספק שר
משני ואכ� בכל אחד . מבני ביתו' א% כדרכו ידע להצניע ארחותיו אלו אפי

. הספירות ממעלה למטה' היו עשרה קני� בצורת י, פמוטות השבת שלו
  . והמלכות מתחת�. ק באמצע"הו.  בראש ר"כשהג

 "גאולה" ונת שבשכ"ישיבת פורת יוס�" שעיקר לימודי היה בא� על פי
 ליוצאי הפנימיה שבקטמו� "פורת יוס�"ודש הכולל של  לאחר שח,בירושלי�

מול הקודש ,  החריבה"ישיבת פורת יוס�"בתוככי העיר העתיקה על שטח 
שנה לכולל זה כדי ללמוד בתוככי ירושלי� העתיקה כעברתי למש% . והמקדש

חיי� לראש הכולל '  מזלי שבקי# זה נתמנה ר�ואתק. וסמו% ונראה להר הבית
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 .ות את גודל ענוותנותואולר, מקרוב ולשמוע את תורתווזכיתי להכירו 
חיי� קיבל עליו משרה זו לזמ� קצר בי� היתר ג� כדי להיות רוב היו� סמו% ' כמדומני שר(

 לקודש ולמקדש וללמוד וללמד בירושלי� של מטה המכוונת כנגד ירושלי� של מעלה
ה כראש כולל  מעול� לא התיישב במקו� מסויי� שירא.)שהיא אגב עיר הולדתו

 ורק לקראת השיעור התיישב בראש אחד ,אלא במקו� רגיל כאחד האברכי�
  .השולחנות כשהתלמידי� עוטרי� משני צידי השולח�

תלמיד וגילינו , זה בזהפינו לשמוע ממנו חידושי� נפלאי� וטחינת הרי� יצ
, בבחינת סיני עדי�י הראשוני� על פ החותר להבי� את פשט הדברי� חכ�

את גודל ידיעותיו בדר% הלימוד של עקירת הרי� בפילפול ובניית והסתיר 
 שלו בדר% זו עוד מזמ� שטר� חדושי תורהלמרות שהיו בידו כתבי� מלאי� (. מערכות

 שידע שא� יאמר בפנינו מערכה אחת מאלו שהיו וא� על פי .)א"הכיר את החזו
 נכבדת ערוכות בכל ושמורות בזיכרונו כמא� דמונח בכיסו היתה גדלותו

  .  עשה עצמו כמי שאינו מכיר דר% אחרת בלימוד,בעינינו שבעתיי�

 אלא התעניי� בשלו� כל אחד , לא הסתפק באמירת השיעורל" זצחיי�' ר
 , בלבדידי חובה ולא משו� יציאת ,מהאברכי� ובני ביתו התעניינות של ממש

  .כרת השתתפותו בצער הזולת כשאחד מבני ביתו לא חש בטוביוהיתה נ

 בערב שבת קודש ,ב החלטתי לשבות בסקווער"ה בהיותי בארה"שנת התשלב
 ולפתע , מנחה והאול� היה ריקלפני תפילת להכנס לבית המדרשתי הקדמ
 ,הופתעתי לראותו. חיי� ובח� את סדר השולחנות והמפות שעליה�' נכנס ר

חיי� מה כבודו עושה '  ר,שאלתי אותו. ומשראני ניגש אלי לשאול לשלומי
 ולפי התנהגותו ותגובותיו חשבתי שמצא פרנסה ,והשיב לי אני גר כא�, כא�

חיי� התעניי� במצבי ומשהבי� שמלבד עורי ע� ' ר. בית המדרשכשמש 
 מיד פעל מוחו בקדחתנות כיצד להמציא לי ,אי� בידי כלו�ובגדי גווייתי 

 ונפנה , ולי לא אמר מאומה,סכו� הגו� שהייתי מאוד זקוק לו ובדר% כבוד
חיי� ולמקו� זה והשיבו לי ' משבאו הקהל שאלתי� מה לר .והל% לדרכו

  . בסקווער אחרי הרבי י�נ שפרשהוא ראש הישיבה והאיש מס
חיי� ולקחני ' לאחר התפילה לעיני קהל שמנה כמה מאות איש ניגש אלי ר

ר "ומשיצא האדמו. לבית המדרשר שהיה סמו% "עמו לפתח חדרו של האדמו
את פניו ולקבל לוכל הקהל עמד ממתי� לעבור , ת שלו�לבר% את הקהל בשב

ר ואמר בקול ר� "חיי� לפני האדמו' לעיני קהל גדול זה העמידני ר, ברכתו
אבר% זה הינו נכדו של מי שהיה החפ# חיי� של הספרדי� הצדיק אבר% זה הינו נכדו של מי שהיה החפ# חיי� של הספרדי� הצדיק אבר% זה הינו נכדו של מי שהיה החפ# חיי� של הספרדי� הצדיק אבר% זה הינו נכדו של מי שהיה החפ# חיי� של הספרדי� הצדיק """" )באידיש(
,  והאמת אומר שלמרות שהכרתי והוקרתי את סבי".".".".מנח� מנשהמנח� מנשהמנח� מנשהמנח� מנשה' ' ' ' חחחח
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,  בפני קהל רבשבת קודש בליל בית הכנסתתו% כששמעתי עדות שכזו ב
הבנתי שמעול� לא , מאד� גדול שכזה שהבי� את משמעות דבריו ואחריות�

  .הכרתי את סבי באמת

' ואז אמר לי ר. ר לח# את ידי בחו� רב לעיני כול�"מודדבריו אלו גרמו שהא
 לאחר קריאת למחר בבוקר בבית המדרשחיי� שעלי להכי� דבר תורה לומר 

כשאמרתי לו שאינני חושב שזה שיי% כיו� שאני מדבר בשפה . פרשהה
 כבר הודעתי לגבאי� שאתה ר לי אמ,העברית והציבור מסתמא לא יבי� אותי

 אחר דברי תורה כי כא� החוק שכל מי שמוזמ� לומר ,מדבר מחר דברי תורה
עוד אמר . תשלו� על כ% ואתה צרי% לכס� הזה' מקבל ביו� א, קריאת התורה

 ויהיה ל%  בבית המדרשר"האדמוהלילה שיערו% " טיש" כדאי ל% לבוא ללי
 ,חיי� והושיבני לידו' לקחני ר" טיש"משבאתי ל. מזה תועלת גדולה בעניינ%

לא , ר הכריחני לישב עמו כשפנינו אל הקהל"והיות וישב בסמיכות לאדמו
 �כאהקהל צריכי� לראות שאתה חשוב , ואז אמר לי. הבנתי מה לי ולצרה זו

  .בסקווער וזו ההשתדלות לעזרת%

חיי� ' הזמי� ר, כשישבתי עמו על שולח� השבת כאורח בסעודת השבת בבוקר
בבוקר בא הבחור ' ביו� א. את אחד הבחורי� הלומדי� להצטר� לסעודה

חיי� ציווה אותו ' שהצטר� עמנו לסעודת השבת ונת� לי סכו� כס� ואמר שר
י שהבנתי מהבחור שכס� "ואעפ(. ה עד מאודלתת לי סכו� כס� כי זו מצוה חשוב

חיי� ' כי ר. חיי� מכספו הפרטי למסור לי' אינני יודע א� לא נת� זאת ר, זה נת� ממשפחתו

חיי� לכ% שעד שיצאתי ' ודאג ר )כ"בעיני לית� צדקה בסתר בצורה שכזו ג" חשוד"
  .ניי שממש החיסכו� חשוב בידי הכבר הי, בערב חזרה לניו יורק' ביו� א

לאד� שכמה שני� לא היו לו ילדי� והרופאי� אמרו לו חד משמעית תשכח 
בסיו� השיעור . חיי� ית� שיעור בביתו' סדרו לו חבריו שר, מלהביא ילדי�

לא יצאה . יש ל% דירה גדולה אפשר לגדל בה הרבה ילדי�, חיי�' אמר לו ר
  .שנה ובני הזוג נפקדו בב�

נגש אליו אבר% שאשתו ,  חולהבהיותו בבית חולי� צמוד לאשתו שהיתה
, היתה במחלקה הסמוכה במצב קשה לה ולעובר שבמעיה ובקש את ברכתו

לאחר . חיי� לכא� באי� לקבל מזל טוב ולא בשביל כאלה דברי�' אמר לו ר
  . זמ� קצר בדר% פלא הסתדר הכל אצל האשה על הצד הטוב ביותר

 התנהג בצורה כשבחור בישיבה בה לימד. דאג לתלמידיו כבניו יחידיו
התערב לטובתו וכשפע� החליטה ההנהלה , שהצריכה את סילוקו מהישיבה
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חיי� ואמר לו תרח� עלי א� ' שאי� מנוס ומוכרחי� לסלקו בכה לפניו ר
  .התרגש הבחור וחזר למוטב, יסלקו% ג� אני עוזב

כשנשאל לאחר מכ�     ,פע� בעת דרשה הוציא ד� מכיסו והחל לדרוש מתוכו
, ו מה יו� מיומי� שקרא דרשתו מ� הכתב ולא בעל פה כהרגלועל ידי מקורבי

כדי שלא לביישו הוציא ג� , השיב� שהיות והנוא� לפניו נא� מתו% הכתב
            . א"זיע. הוא ד� להראות כנוא� מתוכו

        ....לללל"""" זצ זצ זצ זציהודה צדקהיהודה צדקהיהודה צדקהיהודה צדקה' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרה
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ל לסבי "יהודה זצ' כבר הזכרתי לעיל אודות אותו בוקר שבנוכחותי בא ח
, ילה קוד� הוא אירס זוג יתומי� והתחייב סכו� גדול להוצאותיה�והודיעו של

ושסבי כדבר המוב� , וקבע שסבי ישתת� בחמש מאות לירות בהתחייבות זו
לא היתה זאת הפע� . מאליו הסכי� בשמחה ונסע לתל אביב לאסו� את הכס�

אלא אחת מתו% כמה וכמה כי הקשר ביניה� היה הדוק ביותר וברוב , היחידה
אלא דאג לשד% , יהודה לא הסתפק בשדו% אחד שעשה' ח.  וכבוד הדדיאהבה

  . כהנה וכהנה, בני תורה וסת� מסכני�

יהודה שדרכה החזיק בהרבה מאוד בני תורה ' קופת צדקה וחסד היתה לח
, וסת� עמ% יראי שמי� נזקקי� ובפרט לנצרכי� מתלמידיו בכל המחזורי�

ואחד מעמודי ,  יותר מאשר לבניושידע היטב את מצב� ודאג למחסור� אפילו
  .  ל וכנזכר למעלה"החסד שקופתו עליה� עמדה היו סבי ואבי ז

ל שהיה "שאול צדקה זצ' ע לאביו ר" בשנת תרעיר הקודשנולד בירושלי� 
 ויראת שמי� גדול ולאמו מרת שמחה שהיתה תלמידת חכ� תלמיד חכ�

יוס� ' רשל ישראל היא היתה בת אחותו של ראש הגולה רב�  .ומורה הוראות
 ,חסידות, ולמדה ממנו הרבה תורה". ב� איש חי" מחבר הספר ל"זצחיי� 

יהודה '  בעזרת הנשי� לשמוע את שיעוריו של חהשבישני� רבות . וקדושה
הפנה אליה נשי� ל "הרב יוס� חיי� זצרבינו .  בהלכה ובאגדהל" זצפתייא

פלגת כשסדר יומה זכתה לזקנה מו. בשאלות קשות שבענייני טהרת המשפחה
 מלבד ,י פרקי משנה בכל יו� לאחר תפילה בהנ# החמה בציבור"לל חכ

ה בהנ# ת תפילסיימה ראיתיה כש,יומה האחרו�ב.  קודשתהלי� ושאר לימודי
צעדה היא ".  אהבת חיי�חברת"בבית הכנסת של החמה כהרגלה שני� 

 , ליוצרהובאותו בוקר השיבה נשמתה. במלוא אונה לביתה שהיה באותו רחוב
י פרקי משניות ושאר "הספיקה ללמוד את שיעורה הקבוע של חש לאחר

  .א"זיע. לימודי�

 ק� ל" זציהודה פתייא'  היה חלבית הכנסתנכנס ש ל פע�עוד בקטנותו כ
אמר לה� רואה אני שקט� זה ,  וכששאלוהו מדוע הוא ק� לפני ילד קט�,מפניו

  .גדול יהיה

ומיד באותו לילה נגלה הרב , ה ונסתכ�בצעירותו לילה אחד נפל בחולי קש
 בחלו� ואמר לו מה ל% ל" זציהושע שרבאני'  לח)הב� איש חי(ל "י� זצייוס� ח
ומיד ,  להתפלל לרפואתולבית הכנסתרו# , יהודה צדקה חולה מסוכ�' נרד� וח

 ובבוקר , והתפלל לרפואתו"שושני� לדוד" לבית הכנסתיהושע והל% ' ק� ח
  .יאנגש לבקרו והנה הבר
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. הנהגתו היו מסכת קודש ללמוד וללמדושכל מעשיו רי ורבי הלא הוא מו
כשהיה יושב ע� תלמידי תלמידיו כחבר מהשורה . לענוותו לא היה ק#

בטבעיות פשוטה ללא שו� .  ומקדי� דבריה� לדבריו,ומכבד� ושומע דבריה�
  .גינוני� מעושי� ומאוסי�

� הורבי� . מודי תורהלתלעשה והעשה רבי� למע� הכנסת ילדי ישראל 
 שחייבי� לו את תורת� ויהדות� יראי שמי�תלמידי חכמי� ובעלי בתי� 

  . לוני הכופרילאחר שהציל� ברגע האחרו� ממש מציפורני החינו% הח

שלו� ' ה  בהיותו ב� עשרי� ושש הקי� יחד ע� רעו ועמיתו ח"בשנת תרצ
נערי� וקרבה ה שקבצ" מקבציאל"ל את אגודת בני נוער ספרדי� "לופס זצ

  . במסגרות של שיעורי ערב לנוער,אות� לתורה ומצוות
היו אלה נערי� שנאלצו לצאת לעבודה לעזור בפרנסת בני משפחת� עקב 

היו נפלטי� " מקבציאל"ואלמלא , העוני הכבד שהיה נחלת רוב בני העיר
  .ומתדרדרי� לרחוב החילוני הקור#

� מסגרת לימודי� כי לא היו ג� לנערי� שלא הוצרכו לעבוד אבל לא היו בשו
ולעיר העתיקה נמנעו הוריה� , בשכונות החדשות ישיבות ללימוד תורה

פתחה מקבציאל בבית הכנסת צופיו� שבשכונת , לשלח� מסיבות שונות
הבוכרי� ישיבה לכל היו� שהצילה רבי� והפכה חלק� לתלמידי חכמי� 

  .וחלק� לבעלי בתי� בני תורה ויראי שמי�, ומורי הוראה
למידי� וזכתה לשלוח קבוצות גדולות של תחמש עשרה שני� פעלה אגודה זו 

ועשתה גדולות , ש� הפכו לגדולי תורה ומרביצי תורה" פורת יוס�"לישיבת 
  .ונצורות בקרב הע� והנוער

בי� מטרות אגודת מקבציאל היתה הפצת תורה וחזוק הע� דר% דרשות בבתי 
די חכמי� צעירי� לצאת אל הע� והמריצה תלמי, הכנסת הרבי� שבירושלי�

ורבינו . 'ולחזק� בקביעת עיתי� לתורה ולחינו% בניה� בתלמודי תורה וכדו
שלו� לופס היו דוגמא לתלמידי חכמי� אלו בהיות� הראשוני� ' יחד ע� ח

  .שנרתמו למלאכת קודש זו
באחת השבתות לאחר תפילת שחרית עלה רבינו שהיה אז אבר% צעיר אל 

ודיבר אל לב� של , "זכרו� משה"' י� שבשכ'נסת של הגורגהתיבה שבבית הכ
, הקהל שיוציאו את בניה� מבתי הספר החילוניי� ויכניסו� לתלמודי תורה
והקהל שהיה מורכב מאנשי� פשוטי� ויראי שמי� שלא הבינו את מהות בתי 

  .הספר בו מתחנכי� בניה� החל לפקוח עיני�
ניי� מזרות אימה ובאגרופי� בעילפתע עמדו מולו שני בריוני� צעירי� 



קלט תולדות מנחם

רבינו נאל� ונשאר עומד על עמדו כמשותק ". שתוק"קמוצי� וצעקו לו 
פתאו� עלה צעיר גברת� גבוה ורחב גו� בש� . והקהל הנדה� השתתק א� הוא

חכ� תמשי% בדברי% החשובי� ואל , ישעיה חנו� ונעמד ליד רבינו ואמר
רבינו התעשת . ת על גופתיוא� יתקרבו אלי% יעשו זא, תחשוש אני עומד פה

. וישבו בפינה שבו אחור ,והמשי% בדרשתו ושני הבריוני� מפחד� מהגברת�
  .בינו בבושת פני� ובקשו את סליחתובריוני� לרבסיו� הדרשה נגשו ה

הגברת� הרחב זכה להיות אחד מתלמידי החכמי� שבירושלי� וממזכי הרבי� 
ל והרבה פעמי� ראיתי� "עמר� בלויא זצ' ר' ויד ימינו של מקנא קנאת ה

, או הצניעות בירושלי�הולכי� יחד בלווית קהל רב למחות במחללי השבת 
והיה יוצא למושבי� של היהודי� התמימי� שעלו מאר# מוצא� בתקוה 

ונפלו לבור צלמוות של שלטו� הרשע , לחיות חיי תורה וקדושה באר# הקודש
שלוח את בניה� שבאר# ישראל שרצה לעקור מה� מורשת אבות ואלצ� ל

והיה מחזק אות� להמשי% במסורת , למשחטת הנשמות של בתי ספריה�
. אבות ולהקריב את פת לחמ� האחרונה עבור חינו% בניה� לתורה ומצוות
זוכר אני כיצד הלהיב את הע� בדרשותיו לצאת ולהפגי� נגד הבריכה 
 המעורבת שנבנתה אז בירושלי� וכיצד דיבר בהתלהבות על עניי� פילגש

   .א"זיע, עד שלא נשאר אחד שהיה אדיש  לאחר דבריו, בגבעה

ועד החינו% "וגדוליה האשכנזי� את ו חכמי ירושלי� קימה ה"בשנת תש
שמטרתו היתה לחזק את תלמודי התורה הקיימי� ולייסד נוספי�  כדי " החרדי

להציל משחת את ילדי העולי� התמימי� שעלו מארצות המזרח בכל שנה מאז 
ת העול� הראשונה בהמוניה� ושלחו את בניה� לבתי הספר סיו� מלחמ

והנציגי� , החלוניי� כי לא ידעו להבדיל בי� קודש לחול ובי� אור לחוש%
שלו� '  וח, ורבינו,ל"ב� ציו� חז� זצ' זה היו ח" וועד"הספרדי� שהשתתפו ב

   .א"לופס זיע

 לגילו ולא חש לכבודו או" יד לאחי�"ג� היה חבר פעיל באגודת הפעילי� 
ועשה עבודתו עבור פעילות� כאחד המתנדבי� הצעירי� ועוד היה מברכ� על 

  .  שמזכי� אותו לעשות להצלת ילדי ישראל

הקפיד בכל בוקר לפני , יושבי� ללמוד לפניוהי� צעירבהיותינו אברכי� 
סיפורי� על גדולי ישראל שהכיר או על דברי� חצי שעה כ ספרלהשיעור 
  כי תורה ללא ,"יראת שמי�"כדי להשריש בנו , וסרי בעלי אופי משקרו אתו
ולא סמ% על תלמידיו . ו" ח"נז� זהב בא� חזיר" להיות בבחינת המוסר יכול

  . שלה� שתגיע מהלימוד באופ� טבעייראת שמי�ולא על , שילמדו מוסר לבד



קמ תולדות מנחם

ל שכה� "דוד יונגרייז זצ' מלבד זאת דאג במש% שני� להביא את הרב הגאו� ר
בירושלי� בכל ראש חודש לתת שיעור " העדה החרדית"ת הדי� של כדיי� בבי

  .גדול במוסר בו השתתפו בני כל הכיתות שלמדו בישיבה

, ה"בכל רגע פנוי וג� בזמ� השיעור היה משרטט באצבעותיו את ש� ההוי
  .ממנו לא הסיח דעתו אפילו שניה אחת

מבית י  עתה שבת,אמר לנו" שיעור"לפני הפע� אחת מעיד אני בזה כי 
בגלל מחלה ממארת  שחתכו הרופאי� את לשונו. פ. ש� בקרתי את רהחולי�

אשרי% שחתכו את לשונ% שאמרה פע� " .ובלשו� הזה אמרתי לו, שגילו בה
ובכ% נמנע ממנה סבל רוחני גדול  )באייר' ה( ,ביו� איד�" הלל"אחת בחייה 

  ."בעול� האמת על חטא חמור זה

של � הראשי רב"וקר שנתפרס� שהתיר מעיד אני בזה כי באותו בעוד 
ל לתת לנו את "יהודה צדקה זצ' ח מורינו ורבינונכנס . את הממזרי�" ציוני�ה

. ודאי שמעת� שהתיר אותו רב את הממזרי�, והקדי� ואמר, השיעור הקבוע
שמעו ואומר לכ� עובדא דהוה לפני הרבה שני� כאשר אותו רב היה עדיי� 

בירושלי� בהתמדה " חברו�"ורה בישיבת בחור צעיר לימי� ושקד על הת
הבחורי� הלכו לאכול ישב רב זה כשי� יפע� אחת בשעת הצהר, נפלאה

י "ביאליק שר. נ .לפתע נכנס אותו רשע ח. באול� הישיבה ושקד על תלמודו
ומשראה אותו שוקד , משורר� של ערב רב שחיבר שיר על ההתמדה בלמוד

 בשירי ונת� לו מתנה חמש לירותשכתבתי " המתמיד"זהו , על תלמודו אמר
יחזקאל סרנא ' וכשבאו וספרו הדברי� לפני ראש הישיבה הר. שערכ� היה רב

ל להכנס להיכל " הנ"ערב רב"האחת על שנתנו לרשע . נזדעזע בשתיי�, ל"זצ
מי יודע להיכ� הכס� , ואמר. ושנית על דבר הכס� שנת� לב� תורה, הישיבה

ראו באמת עד היכ� , והוסי� רבינו ואמר. רתוהזה יוביל את הבחור הזה ואת תו
והיה כולו מתרגש כשסיפר לנו עני� . הביא כס� טמא זה לתורתו של בחור זה

   .והמשכיל יבי�. � ומ� המחראות"ביה הבא מ� הבי"וזו שכר, ה"זו תור. זה

 היה פיו מלא ,בהיותי לומד אצל מורינו ורבינו חכ� יהודה צדקהיו� אחד 
טיג� לביבות בשמ� , בחור אחד רווק,  לנו שכמה ימי� קוד� וסיפר,'תודה לה
הרופאי� אמרו . הכלי ע� השמ� הרותח נפל עליו ונכווה קשותועמוק 

 ומרחוהו במשחות ,ששמוני� אחוז מגופו נכווה עמוקות ואי� סיכוי לחייו
 ,�ייצחק כדורי וסיפרה לו את הענ' חאמו רצה ל. עד שימותמכאביו להרגיעו 

למחרת הוא אמר לה .  אמר לה לשוב מחר,ה את ש� הב� ושמהומשלקח ממנ
ומכיו�  ,שעשה שאלת חלו� ונאמר לו שבחור זה בגלגול שעבר בא על חמתו



קמא תולדות מנחם

, בא בגלגול לשל� על מעשיוהוא  עתה ,תורה מיתת� בשריפהשעל פי די� 
' השיב לה תפני לח, לשאלתה א� יש עצה להצילו. ולמות מתו% שריפה זו

והלכתי , האשה באה אלי וסיפרה לי העני�,  ואמרמשי% רבינווה. יהודה צדקה
 ע� חמורראה אתה חטאת בעוו� , ואמרתי לבחור" הדסה "לבית החולי�ה עמ

הבחור .  וא� תעשה תשובה אפשר שתנצל מהעונש,חמת% בגלגול הקוד�
 קבל על עצמו שא� יזכה לקו� ואחר כ% , על חטא זה"וידוי"בכה ואמר 

וסיי� מורינו . ה תקוני תעניות כפי שיורו לו המקובלי�שיעש, ממיטתו בריא
  .ברו% הש�, הבוקר הוא שב הביתה בריא ושל�, ורבינו

ב� ' ג ר" הרהויחד ע�. אחד המורי� המעולי� בהקניית דר% העיו� בשרשוהיה 
את ההכרה שאי אפשר ללמוד תלמידי� נו הב ול הטביע"ציו� אבא שאול זצ

עקיבא '  ור,א" ומהרש,א"י והרשב" בדברי רש ותוספות ללא עיו� עמוקראגמ
א הוא "ו להכרה שלימוד גמרא ללא רשבנעד שהגע. דושחאיגר בספרו דרוש ו

ובהנהגת� המופלאה של . ס"א אינו ש"ס ללא מהרש" ושש,כגו� ללא נשמה
אהבו את הלימוד והשתדלו שלא למוש ש גדלו דורותשני המאורות האלו 

   .הערב המאוחרות ותד לשעמאהלה של תורה משעות הבוקר וע

        לללל""""ב� ציו� אבא שאול זצב� ציו� אבא שאול זצב� ציו� אבא שאול זצב� ציו� אבא שאול זצ' ' ' ' ל וחל וחל וחל וח""""יהודה צדקה זציהודה צדקה זציהודה צדקה זציהודה צדקה זצ' ' ' ' בני� הגאוני� חבני� הגאוני� חבני� הגאוני� חבני� הגאוני� חהרהרהרהר    



קמב תולדות מנחם

ל שיש "עזרא עטייה זצ' דר% זו של עיו� קבלו ה� מראש ישיבת פורת יוס� ח
, "כלומר"י כשכתב "י ולהבי� מה התקשה רש"להתעכב על כל מילה ברש

ת או שאר ראשוני� י את הסוגיה בדר% אחרת מהתוספו"ומדוע פירש רש
א כי פשוט הדבר שמי שלא מבי� את "ולרדת לעומק דברי המהרש. 'וכדו

  .י או התוספות עליה� התייחס"א לעומקו סימ� שלא הבי� את רש"המהרש

  
        לללל""""עזרא עטיה זצעזרא עטיה זצעזרא עטיה זצעזרא עטיה זצ' ' ' ' הגאו� רהגאו� רהגאו� רהגאו� ר

יהודה בישיבת פורת יוס� שבעיר העתיקה ' ה נתמנה ח"כבר משנת תרצ
לתלמידי� שלמדו בכיתות שלפניו את למורה סדר העיו� ההעמקה וההסבר 

כיתתו היתה החמישית בגובהה מתו% שבע כיתות שהיו , סדר הלימוד הרגיל
אז בישיבה והבחורי� היו כבר בגיל קרוב לזמ� נשואיה� ויכלו ללמוד את 

  . עומק העיו�

שפעמיי� נגלה אליו , ל"עזרא עטייה זצ' יהודה שאמר לו ח' סיפר ח
בפע� הראשונה כשבנו היה חולה מאוד והיה , א והזדהה בפניו"המהרש
ובפע� השניה ". אל תדאג בנ% יבריא"א ואמר לו "בא אליו המהרש, מודאג

ובנו נעדר ולא נמצא ברשימת הפצועי� או , כאשר נפלה העיר העתיקה
ואחר כמה ימי� " אל תדאג בנ% ישוב לשלו�"השבויי� בא אליו ואמר לו 

  .    רדני� ושב לשלו�נתברר שנמצא בי� השבויי� בידי הי



קמג תולדות מנחם

כי היה . הלימודי� בישיבה תחת הנהגתו היו חופשיי� ללא כפיה והטלת מרות
יהודה מבקש מאתנו להשגיח על עצמנו שלא לבזבז את הזמ� היקר בעול� ' ח

חר יי שהיה מי שהשגיח בבוקר על מי שאוא� על פ. הזה על דברי� בטלי�
רוב התלמידי� נשארו ,  בערבובערב על מי שיצא לפני השעה שבע, ללימודי�

  . מרצונ� הטוב ללמוד עד השעה אחת עשרה בלילה

ועידודו לבל נכשל כשהוא עצמו הדגי� , דמותו האבהית, יהודה' גישתו של ח
ראינוהו , תתוי ומשעות הבוקר שישב ולימד בכ.בפנינו את מה שדרש מאתנו

 לא הצהרי�אחר  ובסדר של ,יושב ולומד לאחר סיו� השיעור כל הסדר כולו
יושב ולומד גמרא באול� הישיבה . מש מכסאו עד שעה אחת עשרה בלילה

עבדול עזיז '  מצטר� אליו כחברותא המקובל הגדול חב בערשמונהכשבשעה 
 מסכתות בלימודועוסקי� יחד  )ל"ביאור לכתבי האריז, מחבר ספרי באתי לגני(. ל"זצ
   .ס בעיו� עמוק"הש
השיב איני , עבדול עזיז לדבר אודותיו' חיהודה נתבקש ' לאחר פטירת חכש

עשרות שני� למדנו חברותא ומעול� לא דברנו מילה , מכיר אותו יותר ממכ�
  .פרט ללימוד

כמנהג רבני הספרדי� ששלבו את תורת הקבלה ומנהגיה באורח חייה� היו� 
" תענית דיבור"ו בשבט יו� סדר לימוד "הונהג בישיבה בכל שנה בט, יומי

פעמי� ' תפו כל רבני הישיבה ותלמידיה בלימוד התהילי� גקבוע בו השת
כי יו� זה חל בימי , ל"יצחק אלפייה זצ' ושאר סדר התקו� שסידר ח

ל כתב עליה� שה� מסוגלי� ביותר לתקו� הנפש "שרבינו האריז" שובבי�"ה
י שכל השנה "כי אעפ. יצילנו' ה" זרע לבטלה"ושל " קרי"מהחטא החמור של 

  .התקו� בימי� אלו מסוגל יותר, חטא זה ולתקנוצרי% לשוב ג� מ

היה מאוס בעיניו ותמיד התמרמר על ביטול התורה " בי� הזמני�"המושג 
ללימוד " זמני�"והיה מתנגד לזה בחריפות באומרו אי� , הנגר� בעקבותיה

" אב"ובכל שנה לקראת חודש , תורה כדי שיהיה זמ� פנוי ביניה� חס ושלו�
עה בכתב ידו על התנגדותו למושג זה ומודיע היה תולה בישיבה מוד

אלא , ח אלול"באב לר' שהלימודי� בישיבה יתנהלו כסדר� ג� בימי� שבי� ט
בזמ� זה , "הבראה"שאות� אברכי� הצריכי� לצאת ע� משפחת� לכמה ימי 

ובלבד שיקפידו ללמוד ככל שיוכלו , ההנהלה לא תדקדק עמה� על חסרונ�
ואכ� קול התורה נשמע ברמה בהיכל  . יבהג� בשהות� מחו# למסגרת היש

יהודה בעצמו הקפיד להופיע בזמ� ולא לחסר ' הישיבה ג� בימי� אלו כשח
  .כדי להוות דוגמא אישית, יו� אחד מלשבת וללמוד במקומו הקבוע' אפי
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ג� א� לא יצא ,  לקבל כל בחור שנפשו חשקה בתורה שצרי%,היה רגיל לומר
ופע� אמר . רא שמי� הקובע עיתי� לתורהגדול בתורה לפחות יצא ממנו י

מקו� א� אי� ל% ,  שסירב לקבל תלמיד משו� שאי� מקו�תלמוד תורהלמנהל 
אסור , אי� תירוצי� כאלו שאי� מקו�,  תתלה ספסל בגובה הכותל,בכיתה

  . לדחות שו� נפש

  
ו ו ו ו יוס� שעייוס� שעייוס� שעייוס� שעי' ' ' ' חחחח. . . . לללל""""שאול דוד חי מועל� זצשאול דוד חי מועל� זצשאול דוד חי מועל� זצשאול דוד חי מועל� זצ' ' ' ' חחחח. . . . בחברת המקובלי� הגדולי� מימי� לשמאלבחברת המקובלי� הגדולי� מימי� לשמאלבחברת המקובלי� הגדולי� מימי� לשמאלבחברת המקובלי� הגדולי� מימי� לשמאל

        לללל""""עזרא הדס זצעזרא הדס זצעזרא הדס זצעזרא הדס זצ' ' ' ' חחחח. . . . לללל""""יהודה צדקה זציהודה צדקה זציהודה צדקה זציהודה צדקה זצ' ' ' ' חחחח. . . . לללל""""עזרא הדאיה זצעזרא הדאיה זצעזרא הדאיה זצעזרא הדאיה זצ' ' ' ' חחחח. . . . לללל""""זצזצזצזצ

 קבלו יהודה' וח, לבוש שאינו הול�באחד הימי� הופיע בישיבה בחור ע� 
שינה בחור זה לאט לאט .  מבלי להעיר לו על לבושו כלו�כתלמיד בישיבה

וכיו� הוא , ע"ס והשו" ולאחר מכ� נבח� על כל השלבושו ללבוש מתאי�
  . שמש כרב וכמשגיח בישיבה מפורסמת בעול� הישיבותמ

, פע� נכנס לאול� הישיבה בחור כב� עשרי� מגודל שיער כדר% הפרחחי�
 יהודה' חולאחר שיחה בת דקה אחת בלבד הוציא , יגש ישר לראש הישיבהונ
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 יהודה' ח קרא ,חזרכש .תחזורואמר לו ל% תסתפר ו, חמש לירות ונת� לבחור
לשאלת , סדר לו חברותא שיתחיל קצת ללמודיבקשו כי  והתלמידי�לאחד 
 יש לו יהודה' ח אמר לו ,הרי הוא בא מגודל שיער ונראה כאיש רחוב, התלמיד
וסופו של דבר . עשה זאת מיד והראיה כי ברגע שנתתי לו כס� להסתפר ,נשמה

  .שבחור זה למד בישיבה ונעשה ירא שמי�

בל א, מד טובשל היה לו תלמיד  היה מגיד שיעור בעיר העתיקהיהודה' חשכ
,  טוב והיה ג� מפריעלמדוהיה תלמיד נוס� שלא , היו לו השקפות כוזבות

 בסמטאות העיר כולאחד הערב .  מהישיבה את שניה�לגרשיהודה ' ח שקלו
מאוד בחור ה, הבחור השובב ורדפו אחריה� הערבי�ו יהודה' חהעתיקה 

משראה זאת , תציל אותנו מיד�בונו של עול� יר, לצעוקונבהל והחל לברוח 
 בלא, רואה אני כי יש לו יראה מהבורא ולא סלקו מהישיבה.  אמר,יהודה' ה

 שאר רבני הישיבה לא בל א,רוק לזרצהאת הבחור שהיו בו דעות משובשות 
התלמיד , בחורי� גדלו ונהיו רבני� מנהיגי ציבור מפורסמי�ה. נשארוהסכימו 

  .   לו הבחור השני נשאר ע� דעות משובשותואי, השובב נהיה ירא שמי� גדול

 ,ל" זק� ראשי הישיבות הרב אברמסקי זצשנוהלה על ידיבאסיפת רבני� 
א� כדאי אחד הדברי� שנדונו באסיפה זו היתה , ל" זציהודה' השתת� ג� ח

כל הרבני� דברו באידיש . לשלוח תלמידי ישיבות ללמוד ע� בעלי בתי�
,  אמרכששאלו לדעתו בנדו�,  את דבריה�בי�לא היהודה ' וח ,זאתלו התנגדו

כוונת ו .וכה ויושב בישיבה של מעלהז,  כל המלמד ב� חברו תורהל"חז ואמר
 שמכיוו� שאד� זה משקיע מזמנו עבור ב� חברו ממילא הרי לכאורה ל"חז

אל , אמרול ו" רבותינו זובא, מפסיד קצת מחידושיו של ראש הישיבה שלו
� "� עצמו ומהרי"ע בישיבה של מעלה מהרמבאת השיעור הזה תשמ, דאגה
 הראשוני� וכל� "כדאי יותר לשמוע תורה מהרמבוהדבר פשוט ש, עצמו

  . הפ% את כל הקערהיהודה ' ר, ק� הרב אברמסקי ואמר. בעצמ�

יהודה א� לעבור לישיבה אחרת ש� ' אחד מבחורי הישיבה התייע# ע� ח
� שזאת עצת היצר להוציאו יהודה הבי' ח, נראה לו שיצליח יותר בלימודי�

ממקו� לימודי� מסודר למקו� חדש ש� יצטר% לעבור קשיי הסתגלות 
הושיעה ' אנא ה"לולב רק כשאומרי� מנענעי�  בחג הסוכות .השיבו, וחברה

כשאד� זקוק לישועה ללמד ש". הצליחה נא' אנא ה"אבל לא כשאומרי� , "נא
 ומקומ% , אי� להתנענע,אבל א� רק רוצה להצליח יותר, תנענע למקו� אחרי

  .אל תנח

והמורי� וההנהלה , אחד מתלמידי הישיבה נתדרדר מבחינת לימודי� והקשבה
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יהודה ' אבל ח, החליטו להוציאו מהישיבה לפני שיתקלקלו אחרי� ממנו
' פנה המשגיח הרוחני ובקש מח, משהמשי% הבחור לרדת בהתנהגותו, התנגד

יהודה עיניי� חודרות '  נת� בו ח,יהודה לסלקו כיו� שהגיעו מי� עד נפש
יהודה כ� ישב '  ומסתבר שח....הא� ישבת עליו בתעניתהא� ישבת עליו בתעניתהא� ישבת עליו בתעניתהא� ישבת עליו בתענית, וישאלהו בכאב עצו�

, כי לאחר שנה בעת המבח� הכללי שהיה נער% כל חצי שנה, עליו בתענית
ולאחר המבח� בשעת , "בבא מציעא"הצטיי� הבחור בתשובותיו בכל מסכת 

נכנס רבינו להיכל ,  את המקו�לילה מאוחרת כשרוב התלמידי� כבר עזבו
נגש אליו רבינו ונשק , הישיבה וראה את התלמיד רכו� על גמרתו ומעיי� ברכוז

  . לו במצחו כשדמעות בעיניו

בית "ל אסרו לבחור ל"ב� ציו� אבא שאול זצ' ג� הוא וג� הרב הגאו� ח
וכ� היתה ג� דעתו של , הממשלתי או העירוני ואפילו למפלגה חרדית" הכסא
יהודה ששמעו שיצא ' וכשפע� אמרו לח, ל"עזרא עטייה זצ'  הגדול חרב�

השיב שא� יש דבר כזה אי� , עזרא חתו� עליו' וח" אגודת ישראל"כרוז של 
" חרות"שללא חתימתו יבחרו במפלגת " ירקני� בשוק"זה אלא עבור אות� 

  ".הרע במיעוטו"ובחר עבור� 

ל שפע� "יוס� עדס זצ' ל וח"זצב� ציו� אבא שאול ' העידו הרבני� הגאוני� ח
הממשלתי באו משלחת מלאכי רעי� קבוצת " בית הכסא"אחת ביו� בחירות ל

מפלגה "תלמידי חכמי� ושכנעוהו שבפע� זו חובה גדולה לבחור עבור 
ולמע� מניעת הפלות , מסויימת עקב הסכנה לחינו% הדתי באר#" חרדית

ד שלקחוהו עמה� לקלפי כדי ולא הניחוהו ע', וניתוחי מתי� וכדו, מלאכותיות
ומיד כשסיי� לבחור החלה ידו לכאוב כאבי� , שיבחר בשעיר לעזאזל החרדי
� הבחירות ושלח אות� לאב בית הדי� של העדה ועזי� ותלה את הכאבי� בעו

ל לבקש בשמו מחילה וסליחה על שעבר על "פנחס אפשטיי� זצ' החרדית ר
לה לעתיד שלא לבחור בשו� תו% חרטה מושלמת וקב, דבריה� שאסרו לבחור

ל על עדות זו ואמר שטר� צאת� נת� בידו "יוס� עדס זצ' והוסי� ח. אופ� כלל
  .על שחטא ובחרעל שחטא ובחרעל שחטא ובחרעל שחטא ובחר יעשה לו פדיו� נפשיעשה לו פדיו� נפשיעשה לו פדיו� נפשיעשה לו פדיו� נפשאפשטיי� ' עזרא סכו� כס� כדי שהר' ר

ל בעניי� הבחירות בתו% דבריו "ב� ציו� אבא שאול זצ' בשיעור שמסר הגאו� ר
אחד , א� חולקי� חכמי�,  כותב)'הלכה א'  אהלכות ממרי� פרק(� "הרמב, אמר

א� אינ% יודע להיכ� הדי� נוטה בשל תורה הל% אחר , אוסר ואחד מתיר
 ,א� כ� א� צרי% לבחור ולא בוחר. בשל סופרי� הל% אחר המיקל, המחמיר

 .לדעתי לא עובר איסור דאורייתא אלא דרבנ� שחכמי� אמרו לבחור ולא בחר
שאני מעמיד נבחרי� בכוחי , סור תורה א� בחרזה אי, אבל א� אסור לבחור



קמז תולדות מנחם

וביניה� , וה� נכנסי� לממשלה ומצהירי� שה� מסכימי� לכל חוקי הממשלה
ו "בפרק כ(� כותב "והרמב, יש חוק שהממשלה אומרת לדו� בדיני ערכאות

 שהרי זה רשע וכאילו חיר� וגיד� והרי� יד בתורת )'מהלכות סנהדרי� הלכה ז
ורה שנאמר ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה� ולא משה ויש בזה איסור ת

בשל  � כתב שדווקא כשאי� יודע להיכ� הדי� נוטה"והרמב. '� וכו"לפני עכו
אבל כשיודע אי% , תורה הל% אחר המחמיר ובשל סופרי� הל% אחר המיקל

אני אני אני אני , , , , ולכ� בבחירות אני לא מסופקולכ� בבחירות אני לא מסופקולכ� בבחירות אני לא מסופקולכ� בבחירות אני לא מסופק, ל% אחר מה שנראה בעיני%, הדי� נוטה
 ואת� כל אחד יברור וידו� לעצמו א� יש ....כ� אני לא בוחרכ� אני לא בוחרכ� אני לא בוחרכ� אני לא בוחרולולולול, , , , יודע שלא לבחוריודע שלא לבחוריודע שלא לבחוריודע שלא לבחור

א� יודע הדי� יעשה כפי שנראה בעיניו כיו� שהוא יודע , איסור תורה או דרבנ�
, איסור תורה, בשל תורה הל% אחר המחמיר, וא� אינו יודע, לא� הדי� נוטה

  . כופר, מרי� יד בתורת משה
חוקי� חילוניי� ולוקחי� ראוי לבחור שהרי מעכבי� לכאורה מצד הסברא 

אבל א� יגידו לנו להודות בעבודה זרה , כס� לישיבות למוסדות ולמקוואות
וכ� א� יאמרו לנו תנו לנו . ודאי שלא, הא� מותר, ויתנו לנו כס� לישיבות

 אסור לית� לה� אד� להרוג ,אד� פלוני להרוג אותו וא� לאו נהרוג את כולכ�
 א� יגידו לנו תעשו ערכאות וא� לאו נעשה  א� יגידו לנו תעשו ערכאות וא� לאו נעשה  א� יגידו לנו תעשו ערכאות וא� לאו נעשה  א� יגידו לנו תעשו ערכאות וא� לאו נעשה וכ�וכ�וכ�וכ�. אותו א� על פי שיהרגו כול�

כי בתורה לא כי בתורה לא כי בתורה לא כי בתורה לא , , , , אני חושב בר מינ� שיעשו צרות ולא נעשה ערכאותאני חושב בר מינ� שיעשו צרות ולא נעשה ערכאותאני חושב בר מינ� שיעשו צרות ולא נעשה ערכאותאני חושב בר מינ� שיעשו צרות ולא נעשה ערכאות, , , , לכ� צרותלכ� צרותלכ� צרותלכ� צרות
 שהרי א� יאמרו לנו תנו לנו אשה ונטמאנה ,,,,הול% לפי שכל ואי� בתורה פשרההול% לפי שכל ואי� בתורה פשרההול% לפי שכל ואי� בתורה פשרההול% לפי שכל ואי� בתורה פשרה

או א� ראוב� יודע . אי� נותני� אשה א� שיטמאו כול�, וא� לאו נטמא כולכ�
י� להרוג אותו ולא אומר לממשלה וה� מאיימי� עליו איפה האיש שרוצ

 הרי הוא עובר על , וא� יאמר....לאלאלאלא, וכי מותר לו להגיד, שיהרגוהו א� לא יאמר
ומי שיסביר לי טע� , הדי� א� שזה נגד השכל שבשביל אד� אחד ייהרגו אל�

כי אסור לעשות חשבונות של כי אסור לעשות חשבונות של כי אסור לעשות חשבונות של כי אסור לעשות חשבונות של , די� זה אני אסביר לו ג� כ� את עני� הבחירות
שיעור זה  ( ....ב אחרי הבחירותב אחרי הבחירותב אחרי הבחירותב אחרי הבחירות""""וכדאי לעשות תענית בהוכדאי לעשות תענית בהוכדאי לעשות תענית בהוכדאי לעשות תענית בה. . . .  ברו% הוא ברו% הוא ברו% הוא ברו% הואהקדושהקדושהקדושהקדוש

מדינה זו עקב עני� הערכאות " חוקי"עני� איסור הצהרת אמוני� ל. הוקלט ופורס� ברבי�

דוגמא אחת לאיסור הבחירות מיני רבי� וביניה� הצהרת האמוני� לחוק חינו% " רק"הוא 

ב� ציו� ושאר גדולי ישראל ג� ' כ� אסרו חול. לימודי כפירה ללמעלה ממיליו� ילדי ישראל

" תרבות"ע וכגו� בעני� ה"ז וג"את הבחירות לעיריות שבה� נעשי� שותפי� לעבירות של ע

ד על פי חוקיה� ג� נציגי ד על פי חוקיה� ג� נציגי ד על פי חוקיה� ג� נציגי ד על פי חוקיה� ג� נציגי """" כי משנת תשס כי משנת תשס כי משנת תשס כי משנת תשסושמעתיושמעתיושמעתיושמעתי. � ועוד"אנשי� חטאי� על ידי מתנסי

קי הממשלה קי הממשלה קי הממשלה קי הממשלה העיריה חייבי� להצהיר אמוני� למדינה זו דהיינו שה� מסכימי� לכל חוהעיריה חייבי� להצהיר אמוני� למדינה זו דהיינו שה� מסכימי� לכל חוהעיריה חייבי� להצהיר אמוני� למדינה זו דהיינו שה� מסכימי� לכל חוהעיריה חייבי� להצהיר אמוני� למדינה זו דהיינו שה� מסכימי� לכל חו

כדוגמת הצהרת חברי בית הכסא ומי שאינו עושה זאת אינו רשאי ליהנות מזכויותיו כחבר כדוגמת הצהרת חברי בית הכסא ומי שאינו עושה זאת אינו רשאי ליהנות מזכויותיו כחבר כדוגמת הצהרת חברי בית הכסא ומי שאינו עושה זאת אינו רשאי ליהנות מזכויותיו כחבר כדוגמת הצהרת חברי בית הכסא ומי שאינו עושה זאת אינו רשאי ליהנות מזכויותיו כחבר 

 וא� נכו� הדבר ג� עני� הסכמת ....במועצה לרבות זכות ההצבעה במועצה ובוועדותיהבמועצה לרבות זכות ההצבעה במועצה ובוועדותיהבמועצה לרבות זכות ההצבעה במועצה ובוועדותיהבמועצה לרבות זכות ההצבעה במועצה ובוועדותיה

  ).חל ג� על הבוחר לעיריה. ב� ציו� במיוחד בשיעור זה' הנציגי� לערכאות עליה דיבר ח



קמח תולדות מנחם

  

. . . . לללל""""משה הדס זצמשה הדס זצמשה הדס זצמשה הדס זצ' ' ' ' חחחח. . . . לללל""""מנצור ב� שמעו� זצמנצור ב� שמעו� זצמנצור ב� שמעו� זצמנצור ב� שמעו� זצ' ' ' '  מימי� ח מימי� ח מימי� ח מימי� ח....ת שיעור בישיבהת שיעור בישיבהת שיעור בישיבהת שיעור בישיבהל בעל בעל בעל בע""""עזרא זצעזרא זצעזרא זצעזרא זצ' ' ' ' הההה
        .     .     .     .     לללל""""יוס� הדס זציוס� הדס זציוס� הדס זציוס� הדס זצ' ' ' ' לימינו חלימינו חלימינו חלימינו ח. . . . לללל""""עזרא זצעזרא זצעזרא זצעזרא זצ' ' ' ' ראש הישיבה חראש הישיבה חראש הישיבה חראש הישיבה ח

ל שהיה קנאי אמיתי "יוס� ידיד זצ' ל שהיה תלמידו של ח"עזרא עטייה זצ' ח
ל לתת את שעורי "דוד יונגרייז זצ' וברצונו הובא ר, הל% בדרכיו' לדבר ה

ל היתה "יהודה צדקה זצ' סר בישיבה כשכוונתו וכוונת הרב הגאו� רהמו
בודאי יבליע בי� השורות את דעת , "העדה החרדית"שכיו� שהוא מראשי 

  .מפלגותיה ללא יוצא מ� הכללוכל וכל וכל וכל  התורה האמיתית בעני� המדינה 

עזרא להקפיד בישיבה שלא להכניס ירקות של ' בשנות השמיטה הורה ח
   ".".".".הרבנות הראשיתהרבנות הראשיתהרבנות הראשיתהרבנות הראשית""""רבני רבני רבני רבני " " " " י הממשלהי הממשלהי הממשלהי הממשלהפקידפקידפקידפקיד""""ערכו ש" היתר המכירה"

העדה "עזרא שיחתו� לאסור את שחיטת ' זו לבקש מח" רבנות"כשבאו רבני 
ל וחבריו "דוד יונרייז זצ' דחא�  בשתי ידי� ושבח את ר" החרדית בירושלי�

  )ה"השד( .ל"חיי� שאול דוואק הכה� זצ' שזכו לשמש גדולי� ובכלל� את ר

מ� הלימודי� הודיעו לנו שהלימוד יהיה במסכת שנה אחת בתחילת ז
חולי� כדי שנוכל לעסוק בשחיטה ' ובקשנו ללמוד במקומו מס". יבמות"

נרפי� את� נרפי� על כ� ", עזרא לאמר' ושלח לנו ח, והוראת איסור והיתר
יבמות ותצאו מורי הוראה ' תשקיעו כוחותיכ� במס". את� אומרי� לכו נזבחה

  . בישראל



קמט תולדות מנחם

ל שולח כל תלמיד שמצאו מתאי� "יהודה זצ' � לבתי ספר היה חבזמ� הרישו
שיצא ויציל את ילדי ישראל על ידי רישומ� , לעסוק ברישו� תלמידי�

  .והיה אומר שביטולה זו לימודה, אפילו על חשבו� הלימוד, לתלמודי תורה

ופע� אמרו , שהכניסו מורות ללמד בני� קטני�הנוראה עק רבות על הפרצה ז
נצטר% לפטר  ולא תהא עבודה מספיק למורות, ונ% שרק מורי� ילמדולו א� רצ
  כל,אמרו. "תפטרו אותה ",השיב בנחתיהודה ' ח ,)שלימדה בנות בלבד(את בת% 

בית ספר שמלמדי� בו מורות את ילדי ישראל הוא מקו� פסול שבוודאי מקו� 
  . זה יש בו הרבה הרהורי עבירה ע� התלמידי� וע� שאר המורי�

. ל" רקדנית רחהופיעה, אחת שרבי� מהמוזמני� היו יראי שמי�ה בחתונ
פנחס ש�  הא� לא היה ,  בכאבשאלהצטער מאוד ו, יהודה' כשנודע הדבר לח

, "שבת חת�"וצוה לחז� בית הכנסת בו קבעו לעשות  ,'אחד שיקנא לש� ה
המשפחה נעלבה . תורה לאותה משפחה וכ� עשהלעלות לשבשבת לא יקרא 

 סערת רוחות ועוררו בבית הכנסת. ירצחוהו נפשש החז� עלואיימה מכ% 
 אותו אד� שאיי� ברצח באו עליו ,לאחר זמ� קצר. גדולה על הפגיעה בכבוד�

ל "חכ� יוס� עדס זצופנה ל, ל אותו עוו�בגלכל זה והבי� ש, סורי� נוראי�יי
יסורי� היובלבד שתרחיק ממני את שתבקש מוכ� אני לתת כל כס� ,  לוואמר

רק תתלה מודעה , אי� צור% בשו� כס�,  יוס� עדס השיבו'ח. מרי�ה� וקשיה
ושב , ל"ס שאתה מתוודה ומתחרט וחוזר בתשובה על כל העניי� הנ"בביהכנ
  . וכ� עשה. ורפא ל%

היה מנדד שינה מעיניו ומכתת רגליו יחד ע� , בעליית העולי� מארצות ערב
ל והיו נכנסי� " חז� זצב� ציו�' ל ור"אפרי� הכה� זצ' הרבני� הגאוני� ר

בשפה הערבית השגורה (בחירו� נפש לתו% מחנות העולי� ומעודדי� אות� 

  .  לקיי� תורה ומצוות ולהקפיד על חנו% הבני� והבנות)בפיה�

היה נוסע ממקו� למקו� , ג� לאחר שנתיישבו העולי� בערי� ובמושבות
טהרת הקודש ולעורר� לתורה ולמצוות ולחינו% הבני� על ' להשמיע� דבר ה

  .וטהרת המשפחה וקביעות עיתי� לתורה

היה ,  או לימוד מחצות הלילה עד הבוקר"תקו� כרת"כשהיה עור% לילות 
 כשהוא לבית הכנסתמקפיד לשוב לביתו ולהניח ש� תפילי� כדי לצאת מביתו 

 שער% דבר זה עצו�  הקדוש בזוהרוכמו שכתב. �עטו� בטלית ומוכתר בתפילי
ת יחד וכמו "י ור" להקפיד להניח שתי זוגות תפילי� רש והיה מזהיר.מאוד

  . ש כי שניה� אמת ואי� בזה ספק כלל"א והרש"ל והחיד"שפסקו האריז



קנ תולדות מנחם

היה מקפיד ומלמד ג� אחרי� להקפיד מאוד באמירת ברכות הנהני� לאמר� 
בנחת ובמתינות כמונה מרגליות והרגיל אותנו לחלק את הברכה לשלשה 

אלהינו מל% ', ברו% אתה ה. בצורה זו. חלק לחלקחלקי� בהפסק ראוי בי� 
  . שהכל נהיה בדברו, העול�

בית "שבשכונת " משכיל אל דל"כל שבת היה נות� שיעור בבית הכנסת 
י בעיו� ובהבנה ואחר כ% בהלכות מהספר "בפרשת השבוע ע� רש" ישראל
  ".ב� איש חי"הקדוש 

ות הצהריי� מתבודד במש% כמה שני� הייתי רואה אותו כמעט מידי יו� בשע
  .בבית הכנסת הזה ע� קונו או לומד בחברותא ע� אחד האברכי�

יהודה '  והיה נכנס ח"הבוכרי�" ונתכשהיינו מחכי� בתור לספר בשכ
היה מתעקש שאחרו� תלמידיו וב� תלמידיו שנכנס לפניו שיסתפר , להסתפר

ורק .  לו התפלא מדוע שנוותר,וכמה שרצינו לכבדו ולתת לו את התור. לפניו
 התרצה לאחר שלפחות אחד או שניי� הקדימוהו ,לאחר הפצרות הספר עצמו

  .וג� זאת רק לאחר שבקש מחילה אישית מכל אחד מהנמצאי�

 לא , כשהיה בא להסתפר והיינו ממתיני� בתורל" זציצחק כדורי' ג� ח, אגב
ומשהפציר בו הספר כמה וכמה . רצה להקדי� אותנו או את בנינו הקטני�

 לאחר שבקש הסכמה אישית מכל אחד מהנמצאי� ,י� הסכי� להקדי�פעמ
  .ולאחר שבר% את כל הממתיני� מכל לבו

ט כשפרצו "שבמאורעות תרפ, ל"יהודה צדקה זצ'  מורי ורבי רנוסיפר ל
הרגו הרבה מיהודי העיר כולל ה� ,  אבבחודשהערבי� בעיר חברו� בשבת 

 בי� רבני ,יהודי ש� סופיתחלק גדול מבחורי הישיבה ובזה חוסל הישוב ה
ל שבאותה שבת ק� כדרכו והל% להתפלל שחרית "ג פרנקו זצ" הרההיההעיר 

ישב ללמוד כדרכו והמתי� שתקו� ,  בשובו לביתו.בבית הכנסת ע� הנ# החמה
באותה שעה פרצו . אשתו ותתפלל ואז יקדש על היי� לאכול את סעודת השבת

ה השניה של הבית זעקות  לפתע שמע הרב שגר בקומ,מאורעות הדמי�
 ,הוא נפנה לחלו� לראות מה פשר זעקות אלו, מחרידות בוקעות מהחצר

 ,ולתדהמתו ראה שהערבי� שחטו את שכנתו ושרפו את ראשה על גבי פרימוס
מיד הקי� את אשתו ואמר . וזעקות שוד ושבר בוקעי� מבתי היהודי� בסביבה

ובכל , ומה הראשונהלה הערבי� שוחטי� ביהודי� ושחטו את השכנה שבק
 . טלי ידיי� ונקיי� מצוה חשובה בטר� נמות,רגע צפויי� ה� לעלות לקומה זו

ואמר לה תביאי את , רוצה שנקיי� במצב זהאתה שאלה אותו איזו מצוה 



קנא תולדות מנחם

. החמי� ונקדש ונאכל לכבוד שבת קודש כי זו מצוה יקרה עד מאוד בשמי�
ולקול ההמולה מסביב אשתו כבשה את דמעותיה ופחדיה ועשתה את רצונו 

אברה� אבינו עליו ' נטלו ידי� והחלו לסעוד סעודה שניה של שבת קודש לכב
לא עברו כמה רגעי� ועל הדלת ניצב קצי� אנגלי שאמר לרב באתי . השלו�

 שני חיילי� ילוו אתכ� למכונית ,לחל# אות% ואת אשת% כי חייכ� בסכנה
  .הצבא שתוביל אתכ� לירושלי�

שאלוהו החיילי� את מי הנ% מכיר בירושלי� שאליו נוכל בדרכ� לירושלי� 
  . ומסר לה� כתבתו)אביו של רבינו(הרב שאול צדקה את ואמר לה� , להביא%

שאול הופתע לראות את רבה '  ור,בירושלי� לא ידעו מאומה מהקורה בחברו�
ושאל את הרב פראנקו . הזק� של חברו� ואשתו בשבת קודש מגיעי� לביתו

רכת� לחלל את השבת ולהגיע מחברו� בעיצומה של שבת מה קרה שהוצ
דבר ראשו� דע כי טר� ברכתי ברכת , פרנקו לא ענהו אלא אמר לו' הר. קודש

המזו� על סעודתי בחברו� ובעוד זמ� קצר יעבור זמ� שעה וחומש ואפסיד את 
הברכה לכ� בבקשה ת� לי כזית לח� שאוכל לאכול ולבר% ברכת המזו� ולכוו� 

נפנה , כשסיי� את ברכת המזו� במיתו� ובכוונה כמונה מרגליות .יעל סעודת
ל על מאורעות הטבח בחברו� ועל סעודת� האחרונה "לספר לרב צדקה זצ

את גודל הנס ( .ועל נס הצלת�. לכבוד שבת קודש שלו ושל אשתו בטר� יהרגו

כדי ונצרו את נשק� ,  לאחר שהתברר שהאנגלי� נמנעו מלהציל את היהודי�רקהבינו 

איש לא ידע לומר מדוע דווקא את הרב פרנקו הציל . לאפשר לערבי� להשתולל ולטבוח

והא� באמת היה זה קצי� אנגלי או יישות אחרת שבאה , ומי הוא קצי� זה, קצי� אנגלי

' להצילו בזכות הסעודה ונתלבשה בדמות אותו קצי� שציווה על החיילי� לחל# את הר

  .)ואשתו

ל לא חשב "זצ' עד כמה ערכ� של סעודות השבת שהרראו , יהודה' וסיי� ח
קפידו לקיי� תולכ� . בטר� מותו על שו� דבר פרט לקיו� מצוה זו כהלכתה

סעודות השבת ג� כשאי� התנאי� מאפשרי� זאת ואפילו צאו שלשת מצוות 
  . לבקש בנדבה כזית לח� כדי שלא לאבד מצוות יקרות אלו

כשסיימו ראה ,  ממכריוחד של אלוויהיהודה בה' השתת� חק אחד "במוצש
 ניגש  הואמיד, ועדיי� לא קיי� סעודה רביעית מתקרבת חצות לילהששעת 

בני , קש� א� יוכל לסעוד בבית� סעודה רביעיתילאחד הבתי� הסמוכי� וב
כל מהגישו מיד לשולח� ו,  הזכות הגדולה שנפלה בחלק�שמחו עלהמשפחה 

והפציר , שניתה והודה לה�  לבית אותה משפחיהודה' שב חלמחרת . טוב
  .בה� עד שקבלו ממנו מאה שקלי� עבור הסעודה שאכל



קנב תולדות מנחם

 בגלל המדרגות הרבות הוצר% לעבור דירה, חלהיהודה ' כאשר חמספרי� ש
 לאחד  המפורסמי�אחד הרבני�מבלי לשאול אותו פנה , שהיו בקומה שבה גר

 מאה אל� %בסק 'ל וסיפר לו את העני� וקיבל ממנו צ"התורמי� הגדולי� בחו
יהודה מי התור� וידע שאד� זה אינו ' כששמע ח. יהודה' והביאו לח, דולר

   .ק כדי לא להנות מאד� כזה' את הצולא קבלסרב , שומר שבת כהלכתה

וזכיתי שבא אלי בחלו� והדריכני , כמה פעמי� בעת צרתי התפללתי על ציונו
חה של שבת שעליית שלישי במנ, ופע� אמר לי בחלו�. כיצד לתק� העני�

 .ובתנאי שיעלה במני� שבו מתפלל את תפילת המנחה, מעלתה גדולה מאוד
   . זכותו תג� עלינו אמ�

  לללל""""י זצי זצי זצי זצ''''יוס� טנזיוס� טנזיוס� טנזיוס� טנז' ' ' ' חחחח

' ' ' ' חחחחזכור אזכרנו לאד� היקר , ומידי דברי בחכמי ורבני ישיבת פורת יוס� בזמני
 שהיה מגיע מדי בוקר לחדרו הקט� שבקומת הכניסה ומרתיח לללל""""י זצי זצי זצי זצ''''יוס� טנזיוס� טנזיוס� טנזיוס� טנז

בשעת .  גדול של מי� ומוכר כוסות תה לתלמידי הישיבה בכמה פרוטותדוד
היה קורא לי ולחברי להגיש כוסות תה לרבני , הפסקת האוכל שלפני הצהריי�

  . הישיבה

שהיה חבוש בכובע ברט לראשו , נמו% ומלא, היה זה יהודי פשוט כלפי חו#
יו ביראת תמיד הסתכלתי על.  כלבד ללא שו� מעילומתהל% בחולצה פשוטה

כי נודע לי שבהיותו במרוקו נתבע לדבר עבירה וכיוס� הצדיק בשעתו , כבוד
לקיי� מצוות " שמע ישראל"קפ# הוא מקומה גבוהה אל המוות באמירת 

  . א% משמי� הצילוהו וק� על רגליו ללא פגע". יהרג ואל יעבור"

וי וכל רגע פנ ,מעול� לא ראיתיו שדיבר שיחה בטלה ע� אחד מבאי הישיבה
ובכל שנה היה מסיי� את הזוהר . היה קודש בעיניו ללימוד הזוהר הקדוש

ועושה סעודה גדולה בביתו לעשרה תלמידי חכמי� ובסו� , ג בעומר"בל
זה "הסעודה היה נות� לכל תלמיד חכ� מעטפה ע� סכו� כס� גדול באמרו 

  ". י"לכבוד רשב

, י היה קשה'ס� טנזיו' ל ששנה אחת מצבו הכספי של ח"יוס� עדס זצ' סיפר ח
ובצער גדול אמר לאשתו שכנראה באותה שנה לא יוכל לעשות את סעודת 

י ואמר "ג בעומר חל� שבא אליו רשב"שלשה ימי� לפני ל. הסיו� מחוסר כס�
ואני , ח כבכל שנה"ות� מעטפה לת, תעשה את הסעודה כרגיל כבכל שנה, לו

, ס� בכיס חולצת%יודע שמצב% קשה לכ� תראה בעיני% ששמתי ל% סכו� כ
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רק אל . ותל% בבוקר ותקנה כל מה שצרי% וכל הזמ� ישאר אותו סכו� בחולצה
הוא ק� בבוקר והנה . כי כשתספר תל% הברכה, תספר לשו� אד� על זה

 מיד הל% לשוק וקנה . הוא מצא כס� בחולצה ולא ספר אותו,אמיתיהחלו� 
לקח עשר , ביתוחזר ל.  אותו כס�נשארהחולצה בכיס ל� ותמיד ישובשפע 
שקנה בשפע  אשתו משראתה. מלא אות� בסכו� הגו� וסגר אות�, מעטפות

.  מהיכ� יש ל% כס� אחרי שאמרת שהשנה אתה לא עושה סעודהשאלה אותו
אבל , קנה מה שרצה, ומיד אחרי שסיפר. מרוב הפצרות סיפר לה המעשה

 שהיהיוס� עדס ' העיד חו, בכל אופ� עשה סעודה כיד המל%. הכס� נגמר
 ה� באוכל  מיוחדתהמסובי� הרגישו קדושהשו, וקבל מעטפה, באותה סעודה

  . א"י זיע"וה� בשתיה בזכות רשב

  לללל""""יוס� חיי� זוננפלד זציוס� חיי� זוננפלד זציוס� חיי� זוננפלד זציוס� חיי� זוננפלד זצ' ' ' ' רררר

  
תלא עט סופר לתאר את גודלו של אד� גדול זה שכל ימיו היו קדש לכלל ע� 
ישראל ולהצלת היהדות החרדית באר# ישראל מידי צר ואוייב הציונות 

  .ודומיה�" המזרחי"ורה וגרורותיה אנשי האר

ומעשיו ומעשה הסבא היו , ידידות אמת וכבוד הדדי גדול היה בינו ובי� סבי
אי� לי ספק ו , ובאותו מקו�משולבי� באותו רוח באותה דעה ובאות� מעשי�

 במלחמת� על קדושת הע� והאר# אלא שתו� פעולה ושקשריו ע� סבי כלל
  . ולא נתפרסמו ברבי�שמעשיה� יחדיו היו בצנעא 

על ידי " הרבנות הראשית"הוא הגבר הוק� על שגזר יו� צו� ואבל על הקמת 
  . בשיתו� פעולה ע� שונאי היהדות כנאמר לעיל" רב"אותו 

כאשר נאספו יקירי ירושלי� בצו� ואבל לקונ� על חרב� היהדות על ידי 
ל רבנות זו הנו נזרקה רוח הקודש בפיו ואמר רב ראשו� ש, "רבנות כלאיי� זו"

, והשלישי שיבא אחריו יהיה ישראל, השני שיבא אחריו יהיה לוי, כה�
  ) .א"מ קוראה לעיל ד�(. וכ� היה. והרביעי שיבא אחריו יתיר ממזרי�

ק רבי משה יוס� הופמ� "נו לפי עצת ידידו הגהינשא רב, לאחר שנתאלמ�
יתה זו אשה ה .ו"בשנת תרפ את זוגתו השניה ,"הדיי� מפאפא"הנודע בש� 

כאשר , חכ� וצדיקתלמיד ג� בעלה הראשו� שנתאלמנה ממנו היה ש צדקת
נו על יחוס ישמע ממנה רב,  ובנוכחותונפגשו לראשונה בבית הדיי� מפאפא

ועיניו , כשהוא עומד שותק, ועל הנהגותיו של בעלה הראשו�, משפחתה



קנד תולדות מנחם

 כשהגיע ".למחר אחזיר תשובה", נו ואמרישסיימה פנה רבוכ, מושפלות ארצה
נו בדיוק ממש את צורתו וכל תנועותיו יתיאר רב, למחר בשעה הקבועה

 ,שאלתיו ",והוסי�, לתמהונה הגדול של האשה, והוויותיו של בעלה הראשו�
  ."והוא הסכי�

  

  לללל""""יוס� חיי� זוננפלד זציוס� חיי� זוננפלד זציוס� חיי� זוננפלד זציוס� חיי� זוננפלד זצ' ' ' ' רררר

בעוד שאשתו הראשונה למרות שראתה מופתי� גלויי� בבית� נמנעה מלספר 
מרוב התפעלות ספרה מה , לא הורגלה לדברי� אלואשתו השניה ש, זאת

, גש� עזכשירד באחד מלילי החור� ש מעשה שראו עיניה וכדוגמת אותו



קנה תולדות מנחם

 לסתו� את הפרצה ניסתה היאובכל כוחותיה , לבית פנימהחדרו המי� 
ראתה שיושב הוא אבל , רצתה לפנות לרבינו שיעזור לה, ולשאוב את המי�

ויחדיו ה� מתעמקי� ומעייני� , פני אדונוללפני איש בלתי מוכר לה כעבד 
 פנתה אליו הלכו המי� וגאווכש. מרגישי� כלל בכל אשר נעשהולא , בספרי�

לצאת ורבינו ק� האיש , בטר� פתחה את פיהבאותו רגע ו עזרתו לבקש את
 ואז שאלה אותו.  מאליה חדירת המי� נפסקה,ומיד בצאתו, לווהו עד צאתו

שאלה ,  כתשובה, עמו וכבדו כעבד את אדונושכל כ% התעמקזה איש מיהו 
 ".א� כ� היי שמחה "אמר לה, "ה�"וכשהשיבה , "הא� אמרת לו שלו� "רבינו

  .והבינה שהיה זה אליהו הנביא

מעול� לא רצה ליהנות מאיש א� על פי שפעמי� הרבה , עוד הוסיפה ואמרה
, צב זה מלסבולבאחד הימי� לא יכולתי יותר , אוכל כלללא היה לנו בבית 

אבל בני הבית ,  אתה משביע את עצמ% בתורה,ואמרתי לונכנסתי לחדרו 
את  ומיד לבש ." צודקת,צודקת ",ואמר אוסק� הרב מכהוא מיד ".  רעבי� ה�
  ". למחיההרי ל%  ",גח� והרי� מטבע של זהב ואמר, ניגש לפתח הביתמעילו ו

 יוס� חיי� 'קר באר# ונפגש ע� ריפע� אחת עשיר מופלג וציוני נלהב ב
 25,000ק של ' ועוד באמצע השיחה כתב צ,זוננפלד והתפעל ממנו מאוד

כשהשיחה הגיעה . ומסר לו עבור מוסדותיו )שהיה זה אז סכו� אגדי(שטרלינג 
 מיד נזדעזע רבי. לנושא הציונות הפליט הלה שלדעתו הרצל היה נביא וחוזה

,  דברי כפירה ומינות הא� בביתי תדבר, וק� מלא קומתו ושאג כארייוס� חיי�
נדה� מאומ# לבו של רבינו ומויתור על שהנדיב . ק לגזרי�'ובפניו קרע את הצ

 בפני מקורבי רבינו ורצה להכפיל את הסכו� אחר כ%הופיע , סכו� אגדי זה
לקבל ממנו אפילו לראותו או אבל רבינו סירב , ובלבד שרבינו יסכי� לקבלו

  .פרוטה קטנה

ל "ה שבעלה נפטר ולא הניח בני� אחריו רחבהונגריה היתה אשה עשיר
. במש% שנה לעילוי נשמת בעלה" קדיש"והאשה שכרה את השמש שיאמר 

 אמרה לו תמשי% לעילוי נשמת, בסיו� השנה ראתה שהשמש זקוק לכס� זה
וכ% נהגה שנה בשנה .  ואשל� ל%אנשי� שאי� מי שיאמר אחריה� קדיש

את ההסכ� ע� השמש אבל בסיו� עשר השני� רצתה לחדש  .כעשר שני�
בית במר לבה עמדה ליד פתח . מצבה הכספי היה ירוד ולא יכלה להמשי%

י� וג� עבור שכירות י ובכתה מאי� יבוא עזרה ג� לצרכיה הפרטהכנסת
 ושאל ,לפתע קרב אליה אד� מכובד לבוש כאחד הגבירי� ובידו תיק .השמש

ה לשכור את השמש אי� באפשרותכי מצבה דחוק ו השיבה לו .אותה לבכייתה



קנו תולדות מנחם

 . כדרכה זה שני�עבור בני אד� שאי� מי שיאמר קדיש אחריה�" קדיש"לומר 
 של כמה אלפי� על ס%ק 'קי� ורש� לה צ'מיד הוציא האיש מתיקו פנקס צ

לקרוא שני בחורי� שיעידו ומהמטבע המקומי ואמר לה לגשת לישיבה ממול 
תוכל ואת הכס� ושתל% לבנק ותקבל , ק זה ומסר בידה'שהוא חת� על צ

 ,האשה עשתה כדבריו וקראה לשני בחורי� .לחזור למצבה הכלכלי הקוד�
ק ומסר 'ובפניה� חת� על הצ, ל"יוס� חיי� זוננפלד זצ' ררבינו אחד מה� היה 

  .בידה
. ק ופנה מיד למנהל'הפקיד נדה� בראותו את הצ, כשפנתה האשה לבנק

בינתיי� השיבו .  ונעשה במקו� מהומה,ק התעל�'כשראה המנהל את הצ
היא השיבה , ק זה'למנהל את רוחו והוא קרא לאשה ושאל אותה מניי� ל% צ

והשבתי לו כי , היו� קבלתי אותו מאד� זר ברחוב שנגש אלי ושאל לבכייתי
עבור מי שלא אומרי� " קדיש"אני שוכרת זה עשר שני� את השמש לומר 

נוכחות שני עדי� הוא  ואז ב,ושעקב מצבי הכלכלי איני יכולה להמשי%. עליו
משנקראו העדי� והעידו על אמיתות העניי� שאל  .ק ונת� לי'חת� על הצ

והשיבו , המנהל את האשה והעדי� א� תראו את תמונת האיש הא� תזהו אותו
מיד של� אלבו� תמונות משפחתי ונת� לה� לעלעל בו ולחפש א� נמצאת . ה�

אז בכה . תמונת האיש מיד זיהו העדי� והאשה את ,תמונת האיש ביניה�
 זהו אבי שנפטר לפני עשר שני� ומעול� לא אמרתי ,המנהל בכי רב ואמר לה�

כנראה שזכה . מכיר אני את חתימתו ובטוח אני שאינה מזויפת. עליו קדיש
מיד פדה . אבי להנות מהקדיש ששכרה אשה זו ובא לעזור לה כהכרת הטוב

  .ק ושב בתשובה שלמה'את הצ

        ,,,,לללל""""ר� בלוי זצר� בלוי זצר� בלוי זצר� בלוי זצעמעמעמעמ' ' ' ' ררררהגאו� הצדיק הגאו� הצדיק הגאו� הצדיק הגאו� הצדיק 

 תכלית שנאה  החילונית והדתיתל שנא את הציונות"סבי זכבר כתבתי לעיל ש
 ולא יכל לנוח קמעא בראותו את ילדי ישראל מובלי� ונלח� בה� בשצ� קצ�

לשמד יו� יומי בבתי המטבחיי� של משרד החינו% הציוני ש� מלמדי� אות� 
 . וכל ענייני כפירה,שאינ� בני אברה� יצחק ויעקב אלא בני קו� שהתפתח

, ואת כל אשר עוללו לעולי� לאר# הקודש לחיות בקדושתה והפכו� שברי כלי
והיה חבר לאיש היקר באד� . והכריחו� להכניס את בניה� לבתי ספריה�

הענק בענקי� באהבת ישראל מחד ובשנאת הציונות מאיד% הלא הוא מקנא 
 ,הצניעות, שבתשנלח� מלחמות ה. . . . לללל""""עמר� בלוי זצעמר� בלוי זצעמר� בלוי זצעמר� בלוי זצ' ' ' ' ררררצבאות ' קנאת ה

         .סורי� קשי�יבחירו� נפש ונאסר פעמי� רבות ונחבש ב ישראלושמירת קברי 
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  קהל רבבהשתתפות בחוצות ירושלי� עמר� בלבוש שק בעת הפגנה ' ר

עוד כילד הייתי מצטר� לקהל גדול שהיו יוצאי� ומשתרכי� ברחובות 
ל "ר� זצעמ' ירושלי� לעורר על צניעות בנות ישראל כשבראש� עומדי� ר
  .וחבריו ונושאי� שלט גדול המבקש מבנות ישראל ללכת בצניעות

גבו ופניו ובטנו נת� למכי� ולחייו ', לח� מלחמות ה, ל"רבי עמר� בלוי זצ
שוטרי הממשלה של ראשית "למורטי� שהכוהו שני� ארוכות ללא רח� 

בעומדו בפר# על קדושת השבת , של המתייווני� בדורנו" צמיחת גאולת�
        .  ומעול� לא הרי� יד על איש או שוטר. יעות ונגד החטוט בקברי ישראלוהצנ

, עמר� והנה שמאי הזק� עומד למולו ואומר לו' חל� ר, לילה אחת בהיותו יש�
עמר� והקי� משינת� ' מיד ק� ר". עמר� קו� והצילני מידי הארכיאולוגי�' ר"



קנח תולדות מנחם

קד� בבוקר הגיעו מו, כמה מחבריו ושכרו מונית ישר למירו� לציו� שמאי הזק�
. לציו� והפתיעו את הארכיאולוגי� שהגיעו זמ� קצר לפניה� והחלו בחפירות

עמר� על תכנית� ' הארכיאולוגי� היו המומי� והתפלאו מניי� נודע לר
עמר� ' ושאלו את ר. ממקורביה� כדי שלא ידליפו את סוד�' שהוסתרה אפי

 ,וסיפר לי על רצונכ�והשיב� שמאי הזק� בכבודו בא , כיצד ידע על תכנית�
ולאחר מהומה שהקימו הוא וחבריו פחדו הארכיאולוגי� שלא יצטרפו כל 

, יריה� שמותששמעו� בר יוחאי להפגנה ויעשו בה� ובמכ' הנמצאי� בקבר ר
  . ונסו לנפש� ושוב לא שבו

  

        ....האחרו� משמאל סביהאחרו� משמאל סביהאחרו� משמאל סביהאחרו� משמאל סבי. . . . שבתי יודלבי#שבתי יודלבי#שבתי יודלבי#שבתי יודלבי#' ' ' ' במרכז רבמרכז רבמרכז רבמרכז ר. . . . עמר� בלויעמר� בלויעמר� בלויעמר� בלוי' ' ' ' הראשו� מימי� רהראשו� מימי� רהראשו� מימי� רהראשו� מימי� ר

  .ימי� ולילות, ל ויגע בתורה בכל רגע פנויכל ימי חייו עמ

ה הקימו חכמי ירושלי� וגדוליה "וכשבשנת תש חינו% הנוער היה בנפשו
שמטרתו היתה לחזק את תלמודי התורה " ועד החינו% החרדי"האשכנזי� את 

הקיימי� ולייסד נוספי�  כדי להציל משחת את ילדי העולי� התמימי� שעלו 
 סיו� מלחמת העול� הראשונה בהמוניה� מארצות המזרח בכל שנה מאז

ושלחו את בניה� לבתי הספר החלוניי� כי לא ידעו להבדיל בי� קודש לחול 
 פרס� קול קורא שבקש מכל יהודי שאכפת לו "ועד החינו%", ובי� אור לחוש%

, לירה אחת בתשלומי� למש% שנה" ועד החינו%"מחינו% הנוער שיתרו� ל
  .    תר� שתי לירות, למרות העוני בה חיל לעשות ש"עמר� זצ' הגדיל ר

טיפל ביתומי� ואומללי� ובטרופי דעת , התבטל כליל לפני כל דכא ושפל רוח
דאג לה� , הכניס נדכאי לבב וחסרי בית לביתו. כאילו היו בניו שלו, ישמור' ה

הסיפורי� אודות מעשי החסד העצומי� שעשה . ופעל לרווחת� ולהנאת�
ב לבבות יהודי� להחזיר� אל צור מחצבת� בתשובה ועיסוקו בחיזוק וקירו

  .ואביא גרגרי� מה�, שלמה יכולי� למלא כרכי� שלמי�
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זה עתה , חדשי�" אורחי�"והביא שני , ליל שבת אחד חזר רבי עמר� לביתו
, אשתו הצדקת שהופתעה למראה פניה�. גילה אות� מתגוללי� בחוצות

וכי אינ% יכול להביא , יתהאורחי� כאלו אתה מביא הב ".שאלה אותו בשקט
מחפש אני מאז ומקד� אורחי� , אכ� ".רבי עמר� השיב לה". אורחי� הגוני�

כבר הזמנתי לביתי את הגאו� רבי פנחס עפשטיי� ואת הגאו� , לשבת" הגוני�"
ה בית משלה� ואינ� זקוקי� "א% ה� יש לה� ב, ועוד כהנה, רבי דוד יונגרייז
א� לא אביא� כא� לא יהא לה� , � לה� ביתהאורחי� הללו אי. להתארח אצלי

  ".היכ� לאכול

בחור יתו� מעדות המזרח ב� ארבע עשרה שני� מסכ� ואומלל הסתובב בבית 
' ר. מקב# כס� למחייתו, המדרש עזוב ומוזנח בבגדי� קרועי� ומרופטי�

ש� החלי� לו את בגדיו לבגדי� , עמר� ניגש לאותו בחור וביקשו לבוא לביתו
כ התעניי� אצלו כמה הוא מרוויח "ואח, ילו והציע לו מיטה ליש�האכ, חדשי�

אלא , וסידר לו עבודה אצל סנדלר ששיל� לו סכו� נכבד, מקיבו# הנדבות
עמר� ג� ' ר, כדי שיפרנס אותומשל� לסנדלר עמר� ' שהבחור לא ידע שר
חיפש , לאחר שהבחור גדל. הבחור הפ% לאיש אחרעד ש, למד ע� אותו בחור

וזכה אותו בחור לבנות בית נאמ� , והשיאו, שידו% הגו�,  עבורועמר�' ר
  .   בישראל והקי� דור של� של יראי� וחרדי� 

וראה אד� שעבודתו היתה , עמר� לרחובה של עיר' יצא פע� ר, בהיותו אבר%
חלוקת חלב לתושבי השכונות שלמחרת חתונתו המשי% לחלק חלב כהרגלו 

והשיב , עמר� מדוע עושה הוא מלאכה בשבעת ימי חופתו' שאלו ר. מידי יו�
    חלבכי א� לא יחלק שבעה ימי� את ה, שאינו יכול להפסיד את לקוחותיו, לו

שוב לא יחזרו , כי אחרי שיתרגלו לקנות אצל חלב� אחר, יפסיד את לקוחותיו
וסובב בבתי , עמר� לקח מהחת� את רשימת הקוני� הקבועי�' ר. לקנות אצלו

  .השכונות בירושלי� וחילק חלב לאנשי העיר בכל שבעת ימי החופה

� עמר' היה בחור מעדות המזרח ממשפחה עניה שהיה מגיע לאכול בבית ר
היתה , ומפני שהיה איסטניס גדול. ולאחר תקופה ג� בימות החול, מידי שבת

'  רכי בבית, וג� דגי� הכינה לו בנפרד,  צריכה לאפות לו חלה מיוחדתהרבנית
ג� סכי� מיוחד .  הכינו דגי� מבושלי� והוא היה צרי% דגי� מטוגני�עמר�

י� מי� לשבת כבר  נהג להכעמר�' ר. הכינו לו וכ� מגבת מיוחדת רק בשבילו
מי� בולא השתמש בשבת , והיה ממלא כלי� מיוחדי� במי�, מערב שבת
 שאוסר את השימוש בחשמל בשבת כי א"שיטת החזולחשש כי מהברזי� 

 וכ� לא .י� בברזי� מונעי� על ידי כח חשמלימ וה,מופעל הוא על ידי יהודי�
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ות בעל  היה לומד מש% שעות רבולכ� ,באור החשמל בלילות שבתהשתמש 
.  ולא לפי השעה האירופיתאר# ישראל היה מכוו� תמיד לפי שעו� שעונו. פה

וכ� לא הבי� , הבחור ההוא לא הבי� מה פשר המי� המונחי� בתו% הכלי�
וכיוו� את השעו� לפי , ולכ� שפ% לתומו את המי�, מדוע השעו� לא מכוו� נכו�

שבת ללא מי� עמר� את עצמו בעצ� יו� ה' כ% מצא ר. "השעה האירופית
, הבליג וסבל מש% כל השבת, עמר� לא אמר לו מילה' ר. וללא שעו� מכוו�

  .וללא שעו�, ללא מי�

עמר� ' רהיה בעל תשובה אחד שבתקופת התחזקותו ביהדות שהה רבות אצל 
וכיו� הזה הוא מנהל , שחיזקו ואימצו במש% כל התקופה ההיא עד למאוד

   .ה תשוביקהילה שלימה של בעל

 ולאחר עמר�' רחת בסעודה שלישית אחד מקשיי היו� הופיע בבית פע� א
נת� קולו בחזנות שעות רבות , שרוק� לתוכו כמה בקבוקי יי� שהביא עמו

ל ישב והאזי� בסבלנות ולפעמי� א� פשוט ג� " זעמר�' ר. ועשה קולות שוני�
שר וזימר אתו ביחד שלא ייראה שהוא צועק סת� אלא שיחשבו שמשוררי� 

 עמר�' ר עד שהשכני� כבר צעקו על ,לא סת� צועקי� בקולות משוני�כא� ו
   ".  מפריע לה�הבוקע מביתו" קונצרט"שה

ובכל זאת שימשה בית ועד ,  חדר וחצי בלבדהיתה בתעמר� ' דירתו של ר"
לשבורי לב והכנסת אורחי� לנדכאי� וחסרי בית מהסוג שאנשי� פשוט 

ששימש כעי� מחס� וש� קיבל את כל  היה לו חדר צר ליד הבית ,התרחקו מה�
וג� את אלו . אומללי� שאנשי� לא יכלו לסבול אות� וביניה� האורחי�

  . הוא הכניס לביתו וקירב� וחיזק אות�' שכול� התרחקו מה� בגלל הריח וכדו

ד הופיע בביתו יהודי ישיש מפליטי הונגריה שהודה מפורשות ''בסוכות תשל
 אול� הכי נעי� לו לשהות בסוכת רבי עמר�, כי יש לו היכ� לשהות ולהתאכס�

עמר� קיבלו בסבר פני� יפות באופ� כזה שאי� ' ר. שהיתה קטנה וצרה מאוד
  .   קירבו ושוחח עמו, בדומה לו

 ,ועבד באיסו� זבל מטע� העיריה, גר בשכונת קטמו� בירושלי�היה צעיר ש
ללא קורת  ברחובותאומלל זה שמצא את עצמו .  מבית�הובני משפחתו גרשוו

' חסידי�'הגיע בדר% לא דר% לבית המדרש , בית וללא מקו� ראוי לשהות בו
עמר� בעינו ' רשעד , ד''הסתובב הלו% חזור בביהמו, שבשכונת בתי אונגרי�

ומה , ומהיכ� הוא, מי הואו, ניגש אליו ושאל לשלומוו, החדה הבחי� בו
ו למה שרק היה עמר� דאג ל' ר. ביתו להשתקע ש�ל והזמינו, מעשהו כא�
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וסידר לו מיטה שיוכל להניח ,  שיניח בו את חפציוארו� מיוחדנת� לו , צרי%
עד שברבות הימי� ג� שיד% אותו , את ראשו ולנו� את שנתו מידי יו� ביומו

  . תנאי� כעומד מצד החת�השטר וחת� על  ע� בת זוג
 של עמר� ע� החת� וקנה לו בדי� לתפירת בגדיו' בתקופת אירוסיו הל% ר
, ונת� אות� לחייט שיתפור בגדי� מתאימי� לחת�, החת� לקראת הנישואי�
שיהיה , בשכונת בית ישראל' הסכ� דירה'חת� על ו, וג� קנה לו כובע לחתונה
 והפ% אותו מאיש מסכ� ואומלל לאיש מכובד. מגורי�לחת� ע� כלתו מקו� 

   .ובעל בעמיו

עבור ,  למוסדות שוני�'שכר לימוד'עמר� הוציא מכיסו הפרטי ושיל� ' ר
  . 'הרבה ילדי� שהגיעו מבתי� של שבורי לב או יתומי� וכו

והיו לו אופניי� שעמ� היה , שמזה התפרנס' סבל'בחור מסכ� שעבודתו היתה 
מאוד הצטער על המעשה והוא אופניו את  לו פע� גנבו. נושא את משאותיו

וכ% המשי% , י�עמר� קנה לו אופניי� חדש' ר.  מקור פרנסתואתעל שאבד ו
ואת חובו הוא החזיר ממה שהרוויח בתשלומי� נוחי� , להתפרנס כרגיל

  .כל שבוע סכו� פעוט, וזעומי�

 קרבו והרעי� עליו רבי עמר�שלאחר ו, לעגו ממנוהילדי� ש" משוגע"היה 
עד כדי כ% שברבות הימי� א� השתד% ע� אחד , הפ% לאיש אחר  ,חו� ואהבה

  . מראשי הישיבות

עמר� חת� בשטר ' וג� אצלו ר, עמר� אירס וחית� אותו' רי שהיה יהוד
, עמר� בבתי אונגרי�' נישואיו נערכו בביתו של ר. התנאי� כעומד מצד החת�

וביתו של השכ� שימש , כשביתו התפנה ללילה אחד ושימש כעזרת הגברי�
  . כעזרת נשי�

דגלי� פע� הגיע יהודי חילוני מלונדו� שהיה צייר במקצועו ועסק בהפקת 
עד שנעשה ליהודי בעל , עמר� קירב אותו והחזיר אותו בתשובה' ר. לילדי�

  . תשובה שומר תורה ומצוות

' היה מגיע לכל השמחות שער% ר, ישמור' ה אחד שהיה לקוי קצת בדעתו אד�
עמר� ' היה עומד בחו# עד שאמרו לר, ומפני שהתבייש להיכנס, ל"עמר� זצ

עמר� והוציא לו מנות אוכל ושתיה ' מיהר ראו אז , שהוא שוהה מחו# למקו�
  .   לפני אדונוושימשו ממש כעבד, שיאכל וישתה לשובע נפשו

והיות שהדבר , עמר� בכלא על עמדו על משמר קדושת השבת' פע� ישב ר
היה סמו% לראש השנה חשב לעצמו כי כבר יישאר כנראה בכלא ג� בראש 
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מהכלא אבל אחד  לצאת השתדלותעבור עצמו שו� ולא עשה . השנה
, מהאסירי� ביקשו שיפעל למענו אצל החוקרי� וידאג עבור שחרורו הקרוב

ולבקשתו הל% לחוקר והמלי# עליו שכבר זה כחודש מגיע האסיר הזה 
ותיכ� , בקשתו התקבלה. ונראה עליו שהוא חזר למוטב, לשיעורי� ולתפילות

   .אסיר לביתואותו את ומיד שיחררו 

, נטל ידי� לסעודהכבר עמר� לאחר ש' % לביתו של רנצראחד פע� אחת נכנס 
טע� , עמר� את היהודי והבי� שנצר% הוא בדחיפות לסכו� כס� רב' כשראה ר

ויצא ע� היהודי הנצר% אל , ביר% מיד ברכת המזו�, במהירות כזית מ� הסעודה
וכמוב� מי הוא אשר .  כספי� עבור אותו יהודיואס�" תולדות אהר�"ד ''ביהמ

עמר� בכבודו ובעצמו מתפנה מזמנו היקר ומכתת רגליו ואוס� ' רראה את 
  . ולא תר� מהונו, כספי� לצרכי מצוה

עמר� בידיו א� פע� אחת לא את ' במש% כל שנות ימי חייו לא החזיק ר
 שהיתה בעיניו מוקצה השטרות ולא את המטבעות שהנפיקה המדינה הציונית

  . כס� אמריקאיוכל קניותיו וצדקותיו נעשו ב, מחמת מיאוס

' ורצה לשוחח ע� ר, ד"פע� נכנס עיתונאי חילוני בתשעה באב אל ביהמ
עמר� ולא התייחס ' ובכל זאת דיבר עמו ר, הלה הל% ע� נעליי�, ל"עמר� זצ

אותו עיתונאי שהול% ביו�  בד והחל מוחה "ביהמבאי לפתע ניגש אחד מ. לכ%
עיתונאי זה הגיע "ר לו המוכיח ואמעמר� מיד השתיק את ' ר. כזה ע� נעליי�
הלא יודע הנני ג� כ� טוב מאוד , אתה מתכוו�' קנאות'וא� ל, אלי ולא אלי%

    .מדוע אתה צועק וולא אצטר% ללמוד ממ% תורה זו, קנאות מהי

אותו בגודל צערו פנה  .והסתובב ברחוב, היה יהודי שחלה במחלה מדבקת
כי א� אחד אינו מסכי� , ואמר שאי� לו היכ� לשהותעמר� ' לביתו של ראד� 

עמר� ' ר. כול� מפחדי� ממחלתו שתדבק את בני הבית, לארח אותו בביתו
עמר� ' מידי יו� ביומו לפני שיצא רו ,טיפל בו בעצמוו , גדולהו בכבודקיבל

להתפלל תפילת שחרית היה מכי� לו אוכל ושתיה שיהיה ליהודי זה מיד 
עמר� הכי� ' רש, חת תורה שמתקופה ארוכה כולל יו�כ% נהג . � משנתויקוכש

 חזרתו מהתפילה מצא את היהודי שנפטר אול� בעת, כרגיללו את האוכל 
עמר� בצאת החג היה מהול בבכיות נוראות ' ההספד שנשא עליו ר, מהעול�

  ".   שבכה במר לבו על פטירתו הפתאומית של היהודי המסכ� ההוא

ד בהר המנוחות ומקו� מנוחתו כבו. ד"תשלו תמוז "טעמר� נפטר ב' ר
  .א" זיע.בירושלי�
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 לללל""""אפרי� כה� זצאפרי� כה� זצאפרי� כה� זצאפרי� כה� זצ' ' ' ' ראש ישיבת המקובלי� חראש ישיבת המקובלי� חראש ישיבת המקובלי� חראש ישיבת המקובלי� ח

        

א "ו יחוס משפחתו מגיע עד יחזקאל הנביא זיע"נולד בבגדד בשנת תרמ
ס ופוסקי� והחל ללמוד קבלה אצל "י שני� כבר היה בקי בש"בהיותו בגיל ח

על פי ל והפ% להיות מכוו� בתפילותיו "שמעו� אגסי זצ' המקובל הגדול ח
 על )בעל הב� איש חי(ל "יוס� חיי� זצ' כששמע המאור הגדול ח. ש"סידור הרש

שלח לקראו ומצאו קנק� חדש מלא יש� על כל גדותיו ונתפעל " על� הפלא"
ואמר לו , מאוד והיה מבקשו מידי פע� לבא ולהשתעשע עמו בדברי תורה

, ימודהנה ביתי לפני% בכל עת שתרצה תוכל להכנס כדי לשוחח עמי בל
  .תצוה ויעירוני, ואפילו א� אני יש�



קסד תולדות מנחם

ולמד " רחובות הנהר" עלה לירושלי� ונכנס לישיבת המקובלי� ד"בשנת תרפ
 ונתמנה לראש )ה"השד(ל "חיי� שאול דוואק הכה� זצ' ע� ראש המקובלי� הר

  ". פורת יוס�"שליד ישיבת " עוז והדר"המקובלי� בישיבת 

  
        ))))הההה""""השדהשדהשדהשד((((שאול חיי� דוויק הכה� שאול חיי� דוויק הכה� שאול חיי� דוויק הכה� שאול חיי� דוויק הכה� ' ' ' ' ג חג חג חג ח""""הרההרההרההרה

ש� עלה ונתעלה בלימוד הפשט ש� עלה ונתעלה בלימוד הפשט ש� עלה ונתעלה בלימוד הפשט ש� עלה ונתעלה בלימוד הפשט . . . . עלה לאר# מהעיר חלב שבאר� צובאעלה לאר# מהעיר חלב שבאר� צובאעלה לאר# מהעיר חלב שבאר� צובאעלה לאר# מהעיר חלב שבאר� צובאל ל ל ל """"ה זצה זצה זצה זצ""""השדהשדהשדהשד((((

ל שהיו גדולי� ל שהיו גדולי� ל שהיו גדולי� ל שהיו גדולי� """"אליהו משע� זצאליהו משע� זצאליהו משע� זצאליהו משע� זצ' ' ' ' ל ורל ורל ורל ור""""מרדכי עבאדי זצמרדכי עבאדי זצמרדכי עבאדי זצמרדכי עבאדי זצ' ' ' ' והקבלה אצל רבותיו הגדולי� רוהקבלה אצל רבותיו הגדולי� רוהקבלה אצל רבותיו הגדולי� רוהקבלה אצל רבותיו הגדולי� ר

ש היו שגורי� בזכרונו ש היו שגורי� בזכרונו ש היו שגורי� בזכרונו ש היו שגורי� בזכרונו """"ל וכוונות סידור הרשל וכוונות סידור הרשל וכוונות סידור הרשל וכוונות סידור הרש""""כל כתבי האריזכל כתבי האריזכל כתבי האריזכל כתבי האריז. . . . התורה ורזיההתורה ורזיההתורה ורזיההתורה ורזיה    בכל מכמניבכל מכמניבכל מכמניבכל מכמני

  )....אאאא""""טבת תרצטבת תרצטבת תרצטבת תרצ' ' ' ' נפטר דנפטר דנפטר דנפטר ד. . . . חחחח""""ייייד חשו� תרד חשו� תרד חשו� תרד חשו� תר""""נולד ינולד ינולד ינולד י. . . . בעל פהבעל פהבעל פהבעל פה



קסה תולדות מנחם

אפרי� מכתת רגליו יחד ע� הרבני� ' היה ח, בעליית העולי� מארצות ערב
ל והיו נכנסי� בחירו� נפש "ב� ציו� חז� זצ' ל ור"יהודה צדקה זצ' הגאוני� ר

 לקיי� )בשפה הערבית השגורה בפיה�(לתו% מחנות העולי� ומעודדי� אות� 
  .י� והבנותתורה ומצוות ולהקפיד על חנו% הבנ

וכל , ה מביא תקלה על ידי צדיקי� במאכלות אסורות"ל שאי� הקב"אמרו חז
. והמקדש עצמו מלמטה מקדשי� אותו מלמעלה, הבא להטהר מסייעי� בעדו

אפרי� מקפיד מאוד בכשרות המאכל ובי� היתר לא אכל בשר ' והיה ר
, ו"משחיטה המונית מחשש שמא עקב הלח# והבקוש שלא תצא דבר תקלה ח

והיה קונה בשר רק משחיטה מיוחדת של קצב הגו� וירא שמי� ששחט בנפרד 
ולכ� משמי� מנעוהו שלא יכשל . אצל שוחטי� ובודקי� יראי שמי� מרבי�

, ומעשה בליל שבת אחת שהזהירוהו בחלו� שלא לאכול מהחמי�. בשוגג
כי הרי הוא קנה את הבשר לאחר בדיקה וקפידה בכל , ובקומו משנתו התפלא

וחקר את העוזרת ונתברר כי כדי להטעי� את החמי� קנתה , ייני הכשרותענ
  .קצת שומ� מחנות אחרת שלא בידיעתו והניחה בחמי�

היה הול% לבתי כנסיות לדרוש לפני הציבור ומעורר� לתשובה בדברי� 
ולאחר הדרשה היו באי� לביתו ומתוודי� על עוונותיה� , היוצאי� מ� הלב

ועל , "שער רוח הקודש"ל ב"בה על פי כתבי האריזוהיה מסדר לה� סדר תשו
  .ל"יוס� חיי� זצ' להר" לשו� חכמי�"פי ספר 

והיה " רוח הקודש"אפרי� היה ' ל שלר"יהודה צדקה זצ' העיד הרב הגאו� ח
  .מספר לבני אד� מעשיה� עד שהיו אנשי� בורחי� ממנו שלא להתבייש

לאחר לאחר לאחר לאחר , , , , ניי� כלשהואניי� כלשהואניי� כלשהואניי� כלשהואכמדומני ששמעתי במשפחה שכשסבי היה נכנס אליו בעכמדומני ששמעתי במשפחה שכשסבי היה נכנס אליו בעכמדומני ששמעתי במשפחה שכשסבי היה נכנס אליו בעכמדומני ששמעתי במשפחה שכשסבי היה נכנס אליו בע
        . . . . שסיימו היה מלווה אותו ביציאתו מתו% כבוד והוקרה שרחש לושסיימו היה מלווה אותו ביציאתו מתו% כבוד והוקרה שרחש לושסיימו היה מלווה אותו ביציאתו מתו% כבוד והוקרה שרחש לושסיימו היה מלווה אותו ביציאתו מתו% כבוד והוקרה שרחש לו

" הר המנוחות"ז ומנוחתו כבוד ב"תשרי תשי' נפטר ביו� שבת קודש ג
  .      א"זיע. בירושלי�

' ' ' ' ל והרל והרל והרל והר""""יוס� חיי� זציוס� חיי� זציוס� חיי� זציוס� חיי� זצ' ' ' ' הרהרהרהר והזכרתי כא� את שני המאורות הגדולי� היות
מצאתי לנכו� לספר לדור אחרו� מה , אאאא""""ל ראשי הגולה זיעל ראשי הגולה זיעל ראשי הגולה זיעל ראשי הגולה זיע""""שמעו� אגסי זצשמעו� אגסי זצשמעו� אגסי זצשמעו� אגסי זצ

וזכיתי , ל"יעקב זצ' ח ובנו ר"ששמעתי מכלי ראשו� דברי� נפלאי� לגבי הרי
שמעו� אגסי ' והכרתי את הנפשות הפועלות באותו מעשה מופלא אודות ר

         .א" זיעל"זצ

ל שכשהיה " זמנשה יוספא�מר בש� זק� מעולי בבל הכרתי בירושלי� אד� 
' ניית בית הכנסת הגדול לעולי בבל בירושלי� ליד שכבגיל הזקנה השתת� בב



קסו תולדות מנחם

בית הכנסת תקרתו גבוהה מאוד ובמרכזה כיפה שגבוהה כקומה . מחנה יהודה
אמרו על אד� זה שכשהיה בונה אב� גדולה בגבהי הכיפה נתגלגלו . נוספת

הקהל במקו� חרדו . הוא והאב� ונפלו על הכביש שלמרגלות בית הכנסת
אי% , להפתעת� ראו נס, א� עודנו בחיי� ומצב פציעתולשלומו ורצו לראות 

ק� הזק� על רגליו כמו שלא קרה כלו� לקח את האב� הגדולה בידיו וחזר 
כמה שבקשוהו שיפנה לבית החולי� , לטפס על הפיגו� שבראש הכיפה

יוס� ' ו נפגע בגופו לא הסכי� באומרו יש לי הבטחה מהר"לבדיקה שמא ח
  . ומה לי ולרופאי�, חתו נתקיימה עכשיו לעיניכ�ה הבט"חיי� שלא אנזק וב

  
  ".ב� איש חי"א הידוע על ש� אחד מספריו "יוס� חיי� זיע' ראש כל בני הגולה הר



 קסז תולדות מנחם

יחד אתו " פורת יוס�"בישיבת  כמה בחורי� שבת אחת לפנות ערב ישבנו
ל שגרמה לנס "יוס� חיי� זצ' ובקשנו ממנו שיספר לנו מדוע זכה לברכת הר

נת� אביו בידו תפילי� ואמר לו " בר מצוה"שביו� שהגיע לגיל , ר לנווסיפ. זה
יוס� חיי� שיניח ל% ' קח התפילי� ול% לביתו של הר" בר מצוה"היו� אתה 

  .והא ל% חצי ריאל מתנה בשביל%, אות� ותקבל ברכתו
ונתתי לו החצי ריאל , יוס� חיי� נגש אלי עני ובקש נדבה' בדרכי לבית הר
רק ראני בא לקראתי כשהוא , יוס� חיי�' כשנכנסתי לבית ח. שקבלתי מאבי

 אני נבהלתי ממנו ולא הבנתי מה רוצה ממני, מה עשית, מה עשית, קורא בקול
השבתי לו כבודו צעק , הוא נגש אלי ושאל למה אתה בוכה. והתחלתי לבכות

בדרכ% לכא� עשית מצוה גדולה ויש עלי% , אמר לי החכ�. ופחדתי, מה עשיתי
סיפרתי לו שנתתי החצי ריאל שקבלתי . גדול ונתפעלתי ושאלתי מה עשיתאור 
ואמר לי דע שעני זה כמה ימי� שלא אכל ובכס� שנתת . לעני לצדקה, מתנה

ובגלל שבכית בגללי אני מבר% אות% . לו קנה לח� ואכל והשבת את נפשו
  .לחיי� ארוכי� ובריאי� ללא שו� חולי ונזק בגופ%

ל שכה� תחת אביו "יעקב חיי� זצ' של ח" שמש"ות ג� אמר לנו שזכה להי
  .וסיפר לנו כמה מופתי� ממנו. א"ח זיע"הרי

אחד מה� אזכור על יהודיה אחת שהיתה מופקרת ובגלל יופיה כל גדולי 
פ� תמסר� , ואנשי העיר פחדו להעיר לה מאומה, המלכות היו מצויי� אצלה

נה וגער בה כמה פעמי� יעקב חיי� לא פחד ממ' רק ח. למלכות עושי דבריה
  .על מעשיה והיא המשיכה בשלה

ואמר לו ל% , יעקב חיי� ונת� בידו פתקה כתובה וחתומה' יו� אחד קרא לו ח
. מבלי שהיא תבחי�, לבית אותה מופקרת ושי� פתק זה בכיס החלוק שלה

וכמה שניסה להשתמט ממעשה זה מפחדו ממנה לא עזר לו ולקח הפתק ובא 
שהדלת החיצו� היה פתוח והחלוק שלה היה , יתא דשמייאוהיתה סעי. לביתה

. והיא היתה בחדר הפנימי שהיה נעול עליה ע� אחד הגוי�, תלוי על הכותל
לאחר איזה שעות לבשה . ומיד אזר עוז והטמי� הפתק בחלוקה וברח מהמקו�

ורצתה לצאת מהדלת , האשה את חלוקה ומיד התחילה להתנפח כמו בלו�
ועמדה בביתה , י הדלת הפ% להיות צר בגלל נפיחותההחוצה ולא יכלה כ

  .צועקת לעזרה עד שבגלל הנפוח נתפוצצה ומתה

ומר מנשה יוספא� זכה והארי% ימי� , יוס� חיי� נתקיימה במלואה' ברכת הר
  . ושני� ללא חולי ונזק
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        לללל""""יעקב חיי� זציעקב חיי� זציעקב חיי� זציעקב חיי� זצ' ' ' ' חחחח

, יו כ� הואכאב, ד והיה ב� יחיד לאביו"נולד בשנת תריל "זצרבנו יעקב חיי� 
אביו מזכירו פעמי� רבות . רבה מאודובחומרות ופרישות   בחסידותנהג

יעקב ' ד הוציא ר"בשנת תרס, בחיבוריו הרבי� בצטטו משמו חידושי תורה
ט בה הסתלק אביו "משנת תרסו, "זכות אבות"ו" ציצי� ופרחי�"לאור ספריו 

 עד ב שנה"הנהיג בחכמה ובתבונה את קהילת בגדד מש% י. לעולמו
כל אנשי . קנאי אמת היה ועומד בפר# לבלי חת, א"הסתלקותו בשנת תרפ

כי ידעו שאיש , הקהילה כאיש אחד שמעו וקיבלו את דבריו ללא עוררי�
  . ובעל מופת, י� הואהאל

 שהיה אתו מעשה )כמדומני ממר מנשה יוספא�(זוכר אני במעורפל ששמעתי עליו 
 שהתארח בכפר אחד )ט"קדושי� כ( על רב אחא בר יעקב' כדוגמת המסופר בגמ

ובהיותו בבית הכסא בא לקראתו נחש ע� שבע ראשי� ומפני פקוח נפש 



טקס תולדות מנחם

לכ� , וכיו� שהרהר שמות הקודש במקו� מטונ�, הוצר% לכוו� עד שהמיתו
  .  ואינני זוכר דברי� על בוריי�. נפטר בגיל צעיר יחסית

מצע סעודת סיו� ל כי פע� אחת בא"משה יחזקאל זצ' סיפר הגאו� המקובל ר
הזיז רבינו יעקב חיי� את , בבגדד" אליהו ראוב�"סנהדרי� בבית המדרש ' למס

קופסת הטבק שלו שעמדה על השולח� ממקו� למקו� בלי שו� סיבה הנראית 
הזיז ' שמשו שידע שתנועותיו של הרב מחושבות שאל אותו מדוע כב, לעי�

ומשהפציר , מלהשיבויעקב ניסה להתחמק ' ור, את קופסת הטבק ללא צור%
נערי� יהודי� בספינה על נהר החידקל שני ברגעי� אלו נמצאי� , בו ענה לו

ובזה , ובהיות� באמצע הדר% רצה הספ� הערבי להטביע�, שיצאו לשייט
השמש . שהזזתי את קופסת הטבק ממקומה גרמתי שהספינה זזה לשפת הנהר

המדרש ופגש על ר# מיד לשפת הנהר שהיתה במרחק של עשרה רגעי� מבית 
שפת הנהר בשני נערי� מבוהלי� שספרו לו שהיו בספינה בעומק הנהר ורצה 
הספ� להטביע� ולפתע הספינה מאליה שטה במהירות אל החו� והספ� נבהל 

ומיד בהכנס� בטר� , השמש לקח� עמו לבית המדרש כדי שירגעו. ושחרר�
  .  נהראלו ה� הנערי� שהיו ב, יעקב חיי�' פצה את פיו אמר לו ר

ח הטוב "על הרי, על שלשה עמודי� ענקי� העול� בבבל עמד בעת ההיא
 שלשת� א"א ועל הרב יהודה פתייא זיע"ועל הרב שמעו� אגסי זיע, א"זיע

שמעו� ' והיו ח. ל"עבדאללא סומ% זצ' תלמידיו של האי סבא רבה וקדישא ר
רבה יהודה מרביצי� תורה בתלמידי� פשט וקבלה והעמידו תלמידי� ה' וח

  .והקימו עולה של תורה

על ספר שער הגלגולי� ' פי(" בני אהר�"שמעו� אגסי בהקדמתו לספרו ' כתב ח

  .וזה לשונו) ל"לרבינו האריז
ובני� . מאושר הייתי וההצלחה עמדה לימיני. שלו הייתי בביתי ורענ� בהיכלי

 מאיר שלישיכשתילי זיתי� סביב לשולחני הבכור אהר� ומשנהו מנשה וה
. פתאו� והנה בלהה כי כוכב מערכתי התחיל לשר% דרכו. חי אור עיניששו� 

. עלה מות בחלוני בא בארמוני לרעות בגני וללקוט שושני. והוא צולע על ירכו
 הקשה ג� על ווחט� את מנשה מבי� זרועותי ולא השיב ידו מבלע בהני� חרב

� אשר � מתגרת יד הזמנדהי משומ� כאיש הוא.  אישונידמאיר ששו� חי מחמ
אשר .  ואנח� באהר� ראשית אוני,אס� ממני את שלומו ויק� עלי ראש ותלאה

 על כל בני גילו בהתפתחות דותגדלו עשר יב בקומה וי� גבה עד כהועד כה 
ויהי על� . כשרונותיו הנעלי� ובתכונת מצבו המוסרי והרוחני היותר נאות

. ח צדיק ותמי�"רכי תבנחמד להשכיל תפארת בחורי� יניק וחכי� יושב בי� 



קע תולדות מנחם

ז שנה אמרתי להשיאו אשה  ואארס לו "נח בהיותו כב� ט" התרשנתובראשית 
 טובת שכל ,בתולה אחת מבנות מרו� ע� האר# מגזע היחס וממשפחה רמה

וקויתי כי עוד מעט תדרו% . והגבלנו זמ� החתונה בחודש אדר הבא. ויעלת ח�
לי ' ו ואז יניח הנפשי עוז לשוש אתו משוש ביו� חתונתו וביו� שמחת לב

 כי בסו� שבט עברה עליו מחלה , יע#תאחר' אבל אהה כי ה. מעצבי ורגזי
א% בי� כה ובי� כה תקפה  עליו מחלתו מיו� ליו� עד כי . קלה ואמרנו אי� רע

דפקתי על שערי רחמי� שפכתי . אחזתו השב# ונפל כבול ע# באי� אוני�
זרו על ידי בבקשות ו ע" וחבירי חכמי הישיבה הי,שיחה דרשתי סליחה

 התפלשתי ,מההע ושאר קדושי� אשר באר# "ר הצדיק נ"ותחנות על קבר מו
 השמי� מעל בתפלה אל הרטבתי הרי� קראתי ,ר� דמעהזבאפר רויתי אר# מ

 הארת ליל תוע� כניס.  תפלתית�שאל ובכיה ותחנוני� וכל השערי� ננעלו ו
ה עזבה את בית חמרה  ורוחו הנאמנ,פורי� נשמתו יצאה בטהרה באותה הארה

הרגע האיו� והנורא ההוא חרוט על לוח לבי . י� אשר נתנהאלה האלושבה 
בעתני תומדי דברי בו יחרר לבי פלצות , באותיות של ד� עד נצח לא אשכחהו

הוא נסע למנוחות שאננות ואותנו עזב בוכי� ומייללי� קוראי� . י יעזבניחוכ
ואת ארוסתו עזב נוגה ואת ארוסתו עזב נוגה ואת ארוסתו עזב נוגה ואת ארוסתו עזב נוגה .  ותרשישי�י�אלהוא מרומי� ישכו� בי� אר. למקוננות
 בכיתי לקשה יומי זעקתי מנהמת ....שמונה חודשי�שמונה חודשי�שמונה חודשי�שמונה חודשי�� � � � בבבב זקוקה ליב�  זקוקה ליב�  זקוקה ליב�  זקוקה ליב� ,,,,גלמודהגלמודהגלמודהגלמודה

 ד נשמ, בני יצאוני ואינ�ובי כמכאב היש מכאו,לבי אהה על שברי נחלה מכתי
 לטוב קויתי ויבא רע ואיחלה ,בהערבפריי ממעל ושרשי מתחת ואהי כערער 

. ו� ולשמחה אי% נהפ% ליגו� ואנחה לששהחדש אשר נועד .לאור והנה חש%
והשמועה האיומה . % לאבל וקיני�פוהשבוע הנועד למשתה שמני� אי% נה
ו ד� ויחרב את העיר כמרקחה ויצא ל�מחצה וחלפה לב כל אוהב וריע ותש

עד ,  לנפש היפה זכה מפשע וחפהי�ה אחיו לאמר מה זאת עשה אלאלאיש  
ו והשקיט "ר יוס� חיי� נר"ת ראשנו כמוהרשק� גאו� עוזנו מורנו ורבינו ועטר

שאו� המונ� בדרשתו היקרה והסביר לה� העני� בטוב טע� ודעת על ידי 
" " " " בני אהר�בני אהר�בני אהר�בני אהר�""""וקראתי ספר זה וקראתי ספר זה וקראתי ספר זה וקראתי ספר זה     ...אמונת הגלגול ובזה קמה סערת לב� לדממה

ועוד לטע� אחר הלא הוא כמוס ועוד לטע� אחר הלא הוא כמוס ועוד לטע� אחר הלא הוא כמוס ועוד לטע� אחר הלא הוא כמוס ... ... ... ... ע הל% לו בלי חמדהע הל% לו בלי חמדהע הל% לו בלי חמדהע הל% לו בלי חמדה""""ל נל נל נל נ""""להיות שבני הנלהיות שבני הנלהיות שבני הנלהיות שבני הנ
   .שונו עד כא� ל....עמדי אי� לגלותועמדי אי� לגלותועמדי אי� לגלותועמדי אי� לגלותו

כמדומני , "פורת יוס�"והנני מגלה סודו כפי ששמעתי מאחד מרבותי בישיבת 
ל שהיה בא בשעות הצהריי� ללמדנו מוסר וטעמי "אברה� הררי רפול זצ' מח

ובמתק לשונו , וקשר של תפילי� ועוד, ונגוני התפילות בימי� נוראי�, המקרא
. ה ובבל וירושלי�משכנו אחריו לשמוע מעשיות על גדולי ישראל באר� צוב

  .וכ% היה אומר



קעא תולדות מנחם

  
        לללל""""שמעו� אגסי זצשמעו� אגסי זצשמעו� אגסי זצשמעו� אגסי זצ' ' ' ' ג רג רג רג ר""""הרההרההרההרה

ל לא הניח אביו לקברו ונכנס "שמעו�  אגסי זצ' בעת פטירת אהר� בנו של ר
ולא נת� לא� אד� לקחתו , עמו למיטה וחבקו ואמר כי ארד ע� בני שאולה

  .ואמר לה� הניחו לו, יוס� חיי� מה לעשות' ובאו ושאלו את הר. ממנו
כשהתעורר ק� , שמעו� כשידו אוחזת בגו� בנו' כדי בכי ודמעה נרד� חתו% 

שקט וקרא לחברה קדישא שיטפלו בבנו והל% ללויה בוכה אבל לא נסער 
למחרת קרא לכלה ואמר לה לפי ההלכה את צריכה להמתי� קרוב . כבתחילה



קעב תולדות מנחם

למעלה משתי� עשרה שני� עד שיגיע הב� היב� לגיל בר מצוה שאז בודאי 
כי אי� מ� ההגיו� שתתחתני , עשה חליצה להתיר% להתחת� ע� אחרתרצי שי

, אבל אני מבקש ממ% שתתייבמי לו, ע� ילד הקט� ממ% שלש עשרה שני�
, ואני מבטיח ל% אריכות ימי� ושני� יחד אתו באהבה ואחוה שלו� וריעות

  .ותזכי להביא ממנו בני� ובנות ולראות בני� ובני בני�
י אהר� לאחר פטירתו נרדמתי וראיתי מולי את דעי שבהיותי מחבק את בנ

 בני נדב ואביהו לאחר,  שמעו�' אהר� הכה� לבוש בבגדי כה� גדול ואמר לי ח
אלפי שני� בג� עד� רצו להכנס להיכל גבוה מאוד ולא יכלו עד שיבואו לעול� 

והנה , ולא מצאתי מקו� ראוי להניח פקדוני אלא אצל%, הזה לתק� איזה עני�
אל תמנע מלהשיבו , ולמה אתה מעכב את אביהו אצל%, ר השבת ליאת נדב כב

ואשריי% שזכית להתקדש לאביהו ב� אהר� הכה� שבא לתק� את העניי� . לי
  .ועל יד% נתק�, שלא נשא אשה

נשא אותה לאשה וייב� " בר מצוה"הכלה הסכימה לבקשתו ובהגיע הב� לגיל 
  . מבורכי�אותה וזכו לעלות לאר# ישראל ולגדל דורות ישרי�

ל ב� שבעי� וחמש שני� "ציו� אגסי זצ' ב בהיות הב� היב� ח"בשנת תשל
בהוצאה חדשה הכוללת את ספר " בני אהר�"הוציא הוא מחדש את הספר 

הספר חולק בחינ� לאברכי כוללי� ובתור שכזה הלכתי , "שער הגלגולי�"
 לעדת הבבלי� בירושלי�" אוהל רחל"לביתו שהיה בשכנות לבית הכנסת 

וקבלתי את הספר מידי היבמה שהיתה בת למעלה מתשעי� שני� והיתה קלת 
וג� . ג� אותו ראיתי באותה הזדמנות, תנועה כעלמה כשהביאה לי את הספר

אחרי כ� כמה פעמי� כשרציתי לפגוש את הצדיק הנסתר יוס� דיי� לעניי� 
 כי הוא והיב� היו יושבי� שעות, כלשהו הייתי מגיע לבית היב� לפוגשו

  .מסוגרי� ש� ועוסקי� בתורה דלעילא

  ....לללל""""יהושע שרבאני זציהושע שרבאני זציהושע שרבאני זציהושע שרבאני זצ' ' ' ' חחחח

כבר ספרתי לעיל . שבא לבקרו לעיתי� מזומנות    של סבא    היה מידידיו הטובי�
אי% נוכחתי בבית כשבא לסבי בערב מלחמת ששת הימי� ואמר לו שהקריאו 

ושמעתי ". תרו� יד% על צרי% וכל אוייבי% יכרתו"את הפסוק  לו בחלו�
   .שניה� על כ% שבשבוע הקרוב יוכלו לגשת לכותל המערבי וכ� היהששוחחו 

". בית זליכא"למד בבית מדרש ו ט בבגדאד"רבי יהושע נולד בשנת התרל
י ריש גלותא המקורביו של הגאו� הקדוש המקובל האלמ נהיהבמש% הזמ� 

   .ל" זצחכ� יוס� חיי�, דבבל



קעג תולדות מנחם

  
  ....לללל""""יהושע שרבאני זציהושע שרבאני זציהושע שרבאני זציהושע שרבאני זצ' ' ' ' חחחח

 בכל מוצאי שבת זוכה א" זיע רבינו יוס� חיי� נפוצה שמועה שהגאו�פע�
לומדי  רצו, בחדרו אשר בעליה זכור לטוב ולומד עמו" אליהו הנביא"לגילוי 

במוצאי שבת קודש הקרובה  לשלוח והחליטו את העניי�בית המדרש לברר 
 כדי באמתלא של אי הבנת סוגיא מסויימת, יוס� חיי�' גאו� רל יהושע 'חאת 

מצאו ממתי� לו על , יהושע לבית הרב יוס� חיי�' רגיע כשה .שיבח� העני�
שלחו% להבי� סוגיא פלונית     בית המדרשמ, חכ� יהושע, כשהוא אומרהפתח 

 ופטרו לשלו� מבלי שיכל להכנס חזור ואמור לה� שבאור הסוגיה היא כ% וכ%
  .אל הקודש פנימה



קעד תולדות מנחם

 ובנו  ע� אשתובהיותו בגיל עשרי� וארבע עלה לאר# הקודש, ג"בשנת התרס
ל ליוו אותו "יוס� חיי� זצ'  ובראש� הר בגדדוגדולי חכמי. הבכור ובתו ואמו

  .בצאתו כמה פרסאות

ל "חיי� ב� עטר זצ' של הקדוש ר" אור החיי�"פע� אחת למד בבית הכנסת 
, בעיר העתיקה בירושלי� והיה מצבו הכלכלי דחוק מאוד וללא צרכי שבת

 לפתע ראה אד� לא מוכר שנכנס דר% ,והתחנ� לפני הבורא שיזמי� לו פרנסתו
  . הדלת הנעולה ומבלי לומר דבר ש� לו סכו� כס� בידו ויצא ונעל�

אברה� '  סיפר שלאחר פטירת המקובל הקדוש רל"ה זצעזרא עטיי' הגאו� ר
ל הצטער מאוד ודאג למי יפנו מעתה לחסיד שבדור שיתפלל עבור "עדס זצ

 יהושע שרבאני שתפילותיו 'וענוהו משמי� לכו לח, צרות הכלל והפרט
יהושע שרבאני היו עושי� פירות ' ברכותיו של ח ואמנ� .מקובלות מאוד

  . באופ� מיידי

ו ולא יכל אפילו לזוז ימעשה בב� דודי שנפל למשכב ומרוב חולשה נעצמו עינ
, לא ידעו ולא הבינו מה היה לו" רפאי� יחשבו א� ה�"והרופאי� , ממקומו
מיד לאחר , יהושע שיברכהו לרפואה שלמה'  לחדודי בזרועותיו ולקחהו

   .הברכה פקח ב� דודי את עיניו וחזר הביתה ברגליו

ל יחד "ולמד את כתבי האריז" שושני� לדוד"במש% שני� ישב בבית הכנסת 
  .ל"אפרי� הכה� זצ' ור, ל"סלמ� אליהו זצ' ע� המקובלי� הגאוני� ח

" כר� שלמה"ות ובאיכות את ספרו הגדול בכמ, ל"סלמ� אליהו זצ' ח כשחבר
הקריא את ספרו , "ע# חיי�"ל ובראש� הספר הקדוש "פירוש על כתבי האריז

לאחר עשרות . ל"סלמ� מוצאפי זצ' ל וח"יהושע שרבאני זצ' בפני חבריו ח
סלמ� אליהו להדפיס את כתב היד של אביה� ולא ' שני� החליטו בניו של ח

נמחקו ממנו המילי� , פשוטכי חלק מהכתב יד שהיה כתוב בעפרו� , יכלו
יהושע ' בצר לה� פנו לח. בהרבה מקומות ולא ידעו כיצד להשלי� את החסר

' והחלו להקריא לו את הספר מתחילתו וכשהגיעו למקו� המחוק המשי% ח
וכ� בכל , יהושע מזכרונו ואמר מילה במילה את החסר עד המש% הכתוב

ופנו ע� הכתב , קומותיהושע באיזה מ' חששו שמא טעה ח, משסיימו. הספר
, ל ובקשוהו להשלי� את החסר על פי זכרונו"סלמ� מוצאפי זצ' יד החסר לח

השווהו לתוספת שבידיה� , כשסיי� והביא לה� את הכתב יד והתוספת
יהושע על פי זכרונו ונמצאו הדברי� תואמי� להפליא ועל פיה� ' שהשלי� ח
  .     נדפס הספר



קעה תולדות מנחם

  
                ....לללל""""יעקב מוצפי  זציעקב מוצפי  זציעקב מוצפי  זציעקב מוצפי  זצ' ' ' ' חה ע� חחה ע� חחה ע� חחה ע� חבשיבשיבשיבשי) ) ) ) מימי�מימי�מימי�מימי�((((יהושע שרבאני יהושע שרבאני יהושע שרבאני יהושע שרבאני ' ' ' ' חחחח

        .דה החרדית הספרדיתדה החרדית הספרדיתדה החרדית הספרדיתדה החרדית הספרדיתעעעעד הד הד הד ה""""ראבראבראבראב

שזכה ילד זה שיהיו בו שלש , יהושע' ל  אמר אביו ח"כשנולד בנו אברה� ז
שני� חלה את חוליו בו ' ובהיות הילד בגיל ט, נשמות מהפוסקי� הראשוני�

ואמר לה , ביו� פטירתו בקש הילד מאמו שתלבישהו בגדי� לבני�, נפטר
ואחר כ% נפטר לבית , ואה שלשה יוני� עומדי� מולו לקבל את פניושהוא ר

  .ש"עולמו וחל

בית "יהושע בחדר המקוה שבשכונת ' זכורני שבערב שבת אחת פגשתי את ח
וראה שאנשי� רוחצי� גופ� בסבו� נוזלי ללא קצ� שהיה דבר חדש , "ישראל

רתי לו משהסב, ושאל אותי מה שמי� אנשי� אלה על גופ�, שהומצא בעול�
התפלא ואמר לי הגו� מלוכל% ומסריח מעוונות , שמתרחצי� ה� בסבו� מיוחד



קעו תולדות מנחם

 אלא בטבילה )'פרט לאחר יציאה בשירותי� וכדו(אני מימי לא רחצתי גופי , בלבד
תריח גופי , שבת במי� חמי� בלבד' במקוה או ברחיצת פני� ידי� ורגלי� לכב

והרחתי� והיה ריחו כריח תינוק והשיט לי ידו וזרועו , ותגיד לי א� צרי% יותר
ממש ריח ג� עד� , שריח חלב הא� נוד� ממנו, היונק משדי אמו כשהוא נקי

  . ואפשר היה לבר% עליו בורא מיני בשמי�

  .א"זיע. ג"א טבת תשל"ד שני� ביו� שבת קודש י"נפטר בהיותו ב� צ

ד היקר באד� איש החס ,ל"יהושע שרבאני זצ' נכדו של חסיפר לי , דר% אגב
יעקב סופר בעל ' מעשה מזעזע שהיה ע� הגאו� ר, ל"ני זצאמשה חי שרב' ר
ית הקיר יעזב את ביתו ונסתגר בעל, לאחר פטירת אשתו ש.ל"זצ" כ� החיי�"

 ש� הגה בתורה וש� יש� "שושני� לדוד" בית הכנסתשבעזרת נשי� של 
ל  להתפלבית הכנסתלתפילה היה יורד לתו% . ולש� הביאו לו את ארוחותיו

  . ע� הציבור
 שבעיר העתיקה שבירושלי� היה תלמיד חכ� צעיר "פורת יוס�"בישיבת 

 כמה ,ל ששקידתו היתה לש� דבר"זצ. ב.  ר  מופלאוירא שמי�שקד� עצו� 
, פעמי� כשחבריו הלכו בערב לבית� הניחוהו עומד ליד החלו� מעיי� בסוגיא

שנה (. קוע בסוגיאובבוא� בבוקר לישיבה מצאוהו עדיי� עומד באותו מקו� ש

וכשרקדו כל הע� וספרי תורה . ל בחברו�"אחת ביו� שמחת תורה היה התלמיד חכ� הנ

ונטל את הבחור על כתפו " שדי חמד"ל בעל ה"זצחזקיה מדיני ' עמה� ק� הגאו� הנפלא ר

לימי� נשא אותו תלמיד חכ�  .) חיספר תורהורקד עמו ואמר לקהל רוקד אני ע� 
באחד  .תו עוסק בתורה ללא שו� שינוי בהתמדתואשה והיה חת� תו% שנ

לויה הל והנה הוא משתת� ב" זצ"כ� החיי�"הלילות חל� הגאו� הקדוש בעל 
הצעיר התלמיד חכ� והשיבוהו פלוני , ושאל את המלווי� מי הוא הנפטר

ושאל� מה הסיבה לפטירתו וענוהו כי היות והאשה שנשאה צריכה . ל"הנ
ולכ� דוחי� נפשו מפני , דברא כבעלה מעכב הלהנשא לב� זוגה האמיתי והו

 ואמר לה� ).ויל%' זוהר פבש "וכמ( .נפש ב� הזוג האמיתי שלה שצרי% לישאנה
. הרב הקדוש הניחו לו ואני אפעל שיגרשנה בגט פיטורי� כדת משה וישראל

ל משנתו "ויק� הגאו� הקדוש זצ, והשיבוהו אי אפשר כבר נגזרה הגזרה
ארו� הקודש והחל לבקש רחמי� את  ופתח לבית הכנסתותפע� רוחו ומיד ירד 

ויחלו� שנית והנה .  חזר לעלייתו ומיד נרד�,משסיי�. תלמיד חכ�על אותו 
, טת הנפטר ריקהילקראתו ומשנית  בחלומו הראשו� באי� שראהאות� מלוי� 

וא� .  שלשי� יו� לתק� העני�ח"לתואמרו לו משמי� שמעו תפילת% ונתנו 
  .חוהו בחיי�יפטרנה בגט יני



קעז תולדות מנחם

 ויאמר לחת� רצוני "פורת יוס�"ויהי בבוקר ויק� הגאו� הקדוש ויל% לישיבת 
ויאמר לו החת� .  בא לביתי ואסדר הגט ביניכ�,שתגרש את אשת% זה עתה

 ועוד טרח כל הדר% הארוכה ,דבר כזה' מדוע זה ועל מה זה מבקש ממני כב
אמר לו . � שלשי� יו�והשיבו כ% וכ% ראיתי בחלומי ונתנו ל% זמ, עבור זה

 וכמה , מוכ� לקבל זאת ודברי חלומות לא מעלי� ולא מורידי�יהחת� אינ
ל "במש% החודש טרח הגאו� זצ. שהפציר בו הגאו� הקדוש לא אבא שמוע

וביו� .  להניאו להתגרש והעלה בידו חרס"פורת יוס�"כמה פעמי� לבא ל
 נשאה איזה זמ�ר  לאח.ישמרנו' ה. השלשי� לחלו� ע� השקיעה נפל ונפטר

  .  לאד� פשוט מ� השוק, אלמנתו שקבלה חליצה

  
        ....לללל""""זצזצזצזצ" " " " כ� החיי�כ� החיי�כ� החיי�כ� החיי�""""יעקב סופר בעל יעקב סופר בעל יעקב סופר בעל יעקב סופר בעל ' ' ' ' הגאו� רהגאו� רהגאו� רהגאו� ר
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עקב " בית ישראל" כי בפאתי שכונת ,ל"ני זצאמשה חי שרב' רעוד סיפר לי 
דהיינו שלאחר שנשתמשו , יוקר המי� היו כמה בתי� שנבנו במי� משומשי�

ואנשי� שנכנסו בה� , � את העפר והטיטבה� לשטיפה או רחיצה גבלו בה
ל אד� מתושבי "יעקב סופר זצ' יו� אחד הגיע אל ר. נזוקו מרוחות רעות

והתפר# בבכי וסיפר לו שבנו התינוק היה שוכב " בית ישראל"שכונת 
' לאחר הרהור ק� ר. בעריסתו ולפתע נעל� ולא הבחינו באד� שנכנס לבית

יעקב את השדי� שהיו ש� שישיבו '  רמיד השביע, יעקב והל% ע� האב לביתו
השביע , לאחר שהאב זיהה את בנו ולקחו, ופתאו� נראה הילד בבית, את הילד

יעקב את כל החיצוני� שבכל הבתי� האלה שיסתלקו למקומות שאינ� ' ר
  . מיושבי� בידי בני אד� ומאז גרו בה� בני אד� ללא שו� פגע

ד עלה לאר# ולמד בישיבת "בשנת תרס. ל בבגדד"יעקב נולד בשנת תר' ר
אחר כ% , ש"שבעיר העתיקה והתפלל ע� כוונות הרש" בית אל"המקובלי� 

והפ% " הבוכרי�"שבשכונת " רחובות הנהר"עבר ללמוד בישיבת המקובלי� 
ל שנת� לו לערו% "שאול חיי� דוואק הכה� זצ' לתלמידו של ראש הישיבה ר

" שושני� לדוד"ה ט נפתחה הישיב"בשנת תרס". איפה שלמה"את ספרו 
ענה תשובות . ונתמנה לרב הישיבה ולראש אב בית די� לעדת הבבלי�

היה דורש בהלכה ואגדה כל שבת שעתיי� . לשואלי� מהודו אנגליה ורוסיה
ואחר הצהרי� בבית , "שושני� לדוד"לפני מנחה גדולה בבית הכנסת וישיבת 

  ".שאול צדקה"הכנסת 

 שבשבת היה מראה פניו משתנה מימות ל"יהודה צדקה זצ' ר ח"מולנו סיפר 
, שכשהיה מבר% ברכת הנהני� היו רואי� שכינה על פניו, עוד סיפר לנו. החול

  לנווסיפר. ובכל כוונות הקבלה, ובפיסוק הברכה, ובנחת, כי היה מבר% לאט
מעט , ל שאכילתו היתה כאכילת השרפי�"ב� ציו� אבא שאול זצ' הגאו� ח

  . מכוו� את כל כוונות הסעודה במש% שעה ארוכהכי היה , אוכל בהרבה זמ�

וכשניסו למנות , מרוחות רעות שנשבו בו' ושמר על כר� ה' היה קנאי לדבר ה
עמד יחד ע� , ר"מנהל חרדי הנושא בתואר ד" בני ציו�"לתלמוד תורה 

ל "יוס� ידיד זצ' וע� הר, ל"שאול חיי� דוואק הכה� זצ' המקובל הגדול ר
דבר זה כדי שהתלמידי� לא יתלהבו מתואר זה וישימו והתנגדו בכל תוק� ל
  . עיונ� בתורה בלבד

. ט"סיו� תרצ' ל נפטר ביו� שבת קודש לעת המנחה בט"יעקב סופר זצ' ר
        . א"זיע. ש"ומנוחתו כבוד בהר הזיתי� בירושלי� כמטחווי קשת מציו� הרש
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  ....לללל""""מרדכי שרעבי זצמרדכי שרעבי זצמרדכי שרעבי זצמרדכי שרעבי זצ' ' ' ' ררררהמקובל הקדוש המקובל הקדוש המקובל הקדוש המקובל הקדוש 

 

מרדכי שרעבי ' בי ישב המקובל הגדול חמספרי� שבשעת פטירתו של ס
, ו צדיקי� הנסתרי�"כעת נפטר אחד מגדולי הל, בביתו ואמר למקורביו

  .ל נפטר"ולאחר כשעה יצאה השמועה שסבי ז

ל ותוק� גדולת� נכתב כבר "ל ומורי חיי� סינוואני זצ"מרדכי זצ' אודות ח
לחזור עליה� שהארי% והרחיב בתוק� גדולת� ואי� עני� " דר% צדיקי�"ספר 
  .אבל יש לי להוסי� עליה� דברי� שהייתי נוכח בה� ושטר� נכתבו, כא�
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בגיל שבע שני� בער% נתיית� , ב"מרדכי נולד בשרעב שבתימ� בשנת תרע' ר
בהיותו בגיל תשע , משני הוריו ואחד מחכמי תימ� אספו אל ביתו ולמדו תורה

וראש אב בית די� על כל ל שהיה אז רב "חיי� סינוואני זצ' ר ר"שני� פגשו מו
' הכיר ר, מהל% בדר% יחד ע� מאמצו ומשנ� משניות ע� פירוש, אר# תימ�

ולקחו וגדלו כמה שני� והכינו להיות כלי מחזיק , חיי� שנער זה לגדולות נוצר
  .ומשפיע ברכה, ברכה

אשתו היתה בצער קשה , מרדכי שכשמצבו היה קשה וטר� נתפרס�' סיפר ר
ויצא החוצה וראה שלולית מי� ועליה עשר , ו שרויי�מהעוני הנורא בה הי

היה זה בזמ� המנדט האנגלי שסכו� זה היה ערכו גדול מאוד שהספיק , לירות
  .לזמ� רב

כמו כ� סיפר שבצעירותו כשבא לאר# בקש להתקבל לישיבת המקובלי� של 
ל שקיבל "שלו� הדאיה זצ' � כשראש הישיבה היה המקובל הקדוש ח'הגורגי

י שהיה טורח לאסו� 'משה גורג' הדואג לתשלומי האברכי� היה ר. דאותו מי
בקושי רב אני , שלו� אי� לי מניי� לשל� לו' משה אמר לח' ור, כס� עבור�

שלו� א� אי� ל% ' והשיב לו ח. וכס� מנל�, עומד בתשלו� לעשרה אברכי�
משה א� כל כ% חשוב הדבר לכבודו ' ואמר ר. ת� לו את חלקי, מניי� להשיג

  .אתאמ# יותר להשיג ג� עבורו

נהר " נכנסתי ע� חברי לפנות ערב לישיבת תי כב� תשע עשרה שני�ובהי
ישבנו בצד ". מנורת המאור"לשמוע את שעורו בספר , מרדכי' של ר" שלו�

 בית הכנסת רחוק מהרב וממקו� שבכלל לא יכל לראות אותנו ובוודאי לא
, "וילה"הוא חול� לגור בוחברי אמר לי בלחש גמור ש, לשמוע את קולנו

מרדכי לדבר בדברי ' ולפתע החל ר, אפילו היושבי� לידנו לא שמעו מאומה
, במקו� על התעלות בתורה ויראת שמי�" וילה"מוסרו על אות� החולמי� על 

  . שנינו נדהמנו מרוח הקודש שדברה מתו% גרונו. לה, אותיות וי" וילה"ואמר 

ברוב המקרי� היה אומר , נות ומשונותרבי� פנו אליו למצא מזור לצרות שו
. יעזור' תנו ששי� לירות לצדקה עבור לומדי הישיבה ואעשה תקו� ובעזרת ה

 וברוב .) בסכו� זה בדווקאבולכ� נקב הר, הששי� הוא בסוד שש כפול עשר' סוד מס(
' בחלק מהמקרי� היתה ברכת ר. המקרי� תקו� זה פעל מיד את הישועה

במקרה , ובחלק הוצרכו לכמה תקוני� עד שעזר, ו�מרדכי פועלת ג� ללא תק
לאחר התקו� אמר , ה כשנפלה בחוליה האחרו� והיא בדמי ימיה"של אמי ע

  . ל שלצערו אי� התקו� יכול לעזור כי הגיעה זמנה"מרדכי זצ' לנו הר



 קפא תולדות מנחם

מרדכי ' ופנו לר, שכשהיה בגיל שלש שני� היה מחוסר הכרהאני מכיר אד� 
  .וכ� היה, וד שבוע ביו� ששישרעבי שהבטיח שיקו� בע

בא לקחתני משדה , היה זה בחודש חשו�, באחת הפעמי� שהגעתי למכסיקו
בדר% ". פולנקו"שברובע , "מג� דוד"התעופה אחד מבני הקהילה החלבית 

לאכסניה שלי הוא סיפר לי על משפחה חשובה מעשירי ונדיבי הקהילה 
כי בעלת , עוזרת הקבועהשבחודש אלול האחרו� העסיקו עוזרת גויה בנוס� ל

ועקב החגי� המתקרבי� הוצרכו , הבית ילדה חדשי� מעטי� לפני כ� בת
גויה זו חטפה את התנוקת ונעלמה ואנשי המשטרה לא הצליחו . לעזרתה

. ושמשפחה זו מאז המקרה שרויי� בדכאו� ועצב נוראי, לעלות על עקבותיה
ינת המרפסת משהגעתי לאכסנייתי הלכתי לבקר� ומצאתי� ישובי� בפ

אנשי� נוספי� מבני הקהילה שהיו ש� . וקדרות מכסה את פניה�, בחוש%
שרעבי ' ספרו לי שההורי� פנו לכל הרבני� הנודעי� באר# וביניה� הר

אבל במציאות כבר למעלה , שהבטיחו לה� שהבת תחזור בריאה ושלמה
למחרת בואי היה זה ביו� חמישי בשבוע . מארבעי� יו� שאי� זכר ממנה

מרדכי שרעבי ' היותי בבית הכנסת שמעתי מהקהל שטלפנו פע� נוספת לרב
, אל דאגה"והשיב� , ואמרו לו שההורי� לפני התמוטטות וא� יוכל לעזור

ומכיו� שקבע תארי% ". ביו� שלישי הקרוב הילדה תחזור בריאה ושלמה
ביו� שלישי הקרוב בשעות , ואכ�. לבואה ניעור ניצו# של תקוה בלב ההורי�

מצא על , וקר בהגיע הכומר לבית תיפלתו שברחוב הסמו% לבית ההורי�הב
הפתח תינוקת מושלכת עטופה בנייר עתו� מקומי של מקו� הרחוק ארבע 

הלה שלא ידע מהמקרה . מתארי% של יו� אתמול, מ ממקסיקו סיטי"מאות ק
והשוטרי� קראו להורי� שזיהו את , הזמי� את המשטרה, ושמדובר ביהודיה

החוקרי� לא הבינו מה קרה . שרעבי' צאוה בריאה ושלמה כדברי הרבת� וימ
לחוטפת שלילה קוד� לכ� החליטה להשיב את התינוקת בדווקא לקרבת מקו� 

אבל ההורי� אמרו , מגורי הוריה ולש� כ% נסעה כל הלילה דר% ארוכה זו
  .שרעבי עשתה זאת' תפילת וברכת הר, אנחנו יודעי�

. גדול' נעשה קדוש ה,  הקהל בבית הכנסתבסעודת ההודיה שנערכה לכל
  ". אלהי הרב שרעבי' ברו% ש� ה"ושמעתי כשכול� אמרו 

 לשוק מחנה יהודה לערו% קניות לכבוד שבת ל"מרדכי זצ' חיו� אחד יצא 
 וחטפו במהירות את יוהתקרבו אל, שהבחינו בארנק שבכיסושני נערי� . קודש

כשני בולי על עמד� השניי� קפאו , לאחר מרחק קט�, החלו לברוחהארנק ו
� מסוגלי� לזוז נפתחו בזעקות לעוברי� ושבי� שיבואו לעזרת� כי איע# ו
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נו נשא את עיניו אל י רב.הקוני� שבשוקסביב� � תאסחלו לההו .ממקומ�
מיד נחלצו השניי� . השניי� ורמז לה� שיבואו אליו ע� הארנק הגנוב

נו ירב. פו ובקשו את סליחתוהחזירו לו את כסו יו באו אלובלב חרד מקפאונ�
  . ל�עולגזול שו� אד� לבתנאי שלא ישובו מחל לה� 

 מרדכי כדי' לחסכו� כס� נכבד בעילו� שמו  לתרו� החליט מישהופע� אחת 
 את הכס� שית�שלח את הכס� ביד שליח ו. כפי ראות עיניולצדקה שיחלקו 
מתקרב אליו  השליחמרדכי את ' וכשראה ח. לגלות לו מי התור�מבלי לרבינו 

 השליח .יד% כס� עבוריבהשמי� הודיעו לי כי פלוני שלח מ ,הקדימו ואמר
  .ומסר את הכס� לידיו כשכולו נפע� של רבינורוח הקודש מנדה� 

ונלקח איבד את הכרתו ובנו הקט� נפל ונחבל קשות בראשו שאחד במעשה 
ופאי� לאחר בדיקה אמרו לו הר. � בחיפה" רמבת החולי�בילחדר מיו� ב מיד
. הסכמה לנתוח לחתו� על ו ממנובקש ודעת� אי� לילד סיכוי רב לחיותשל

התקשר בטלפו� אל ו , חכ� מרדכיעד שישמע את דעתו שלהאב סירב לחתו� 
מרדכי וישמע מה ' ו שיל% לחאת המצב ובקשאחיו שגר בירושלי� וסיפר לו 

, דקות כמהשהה בו ו כששמע רבינו את העניי� נכנס לחדרו הפנימי .בפיו
 כי בעוד  ושלא יסכי� לשו� טיפול שלא ידאג תאמר לאחי%כשיצא אמר לו

ת ובינתיי� שיעטפו א,  שלשה ימי� ישתנה מצב הילד לטובה והוא יחלי�
 לאחר שעטפו את ראש ,בדיוקדברי רבנו התקיימו ו. ראשו בסדי� ואז ירווח לו
הצוות  לתדהמת, הוא חזר להכרתוביו� השלישי הילד בסדי� הוטב לו ו

  . בריא ושל� הילד לביתוחזר ולאחר ימי� בודדי�,  כולואיופהר

 שהפחיד אתכלב גדול מאוד שגידל היה אחד בשכונה אחת בירושלי� 
החלו לדבר על ש עד פחדו ממנו הילדי� הקטני� בפרט. העוברי� ושבי�
באו  ,שיקשור את הכלב הוא לא הסכי�העירו לבעלי� כש ,כלבי� בשנת�
 חכו מעט ותראו את תשועת קצת ואחר כ% אמרהרהר ש  מרדכי'וספרו זאת לח

רופא וטרינרי שהובהל . התנפל הכלב על בעליו ונשכו, איזה ימי�לאחר . 'ה
  . נת� לכלב זריקה והמיתו, למקו�

. נעשה תיקו�, והשיבו, שיתפלל לרפואתהנו ילרבובעלה בא , חלתה אשה אחת
שישבו לקרא � עבור התיקו� ומיד לקח עשרה אנשי� וחלק לה� הכס� שנותני

 יחודי� וכוונות ותשוהוא ישב בביתו לע, ל התהילי� לרפואת החולה כאת
. התיקו� סגר את ספר התיקוני� ואמר אי� מה לעשותמיד בתחילת  ,לרפואתה
  .והודיעו שכבר נפטרה ו באקצרזמ� ולאחר 
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 .יסורבכל ענייני א ללמוד ונופל הפסיק בנופע� בא אליו אד� אחד ואמר לו ש
לקח , בלילה כשיש� הב�. נו תחתו% לו את הבלורית והכל יסתדריאמר לו רב

 על בבוקר הב� התחיל לצעוק. את הבלוריתלב� וחת% , האב מספריי�
חזר ללימודי�  ומאותו יו� הילד ,שיתק� לו את התספורת לספר והל% ,המעשה

  .וליראת השמי� שהיתה לו קוד�

הכס� אמר לו נכו� את כשבקש ממנו ו ,�היה חייב לו כסו חברש מעשה באד�
. מרדכי' חלאחר וויכוחי� אמרו נל% ל. הלווית לי אבל כבר החזרתי ל%

.  אמר נכו�, הלווה ל% כס�' חהא� מר ,שאלדבריה� פנה ללווה ואת מששמע 
א� החזרת את הכס� מרדכי ' חאמר לו . הלואה החזרתי לו את הכבראבל 

וכמה .  ממקומול לזוזהלווה לקרקע ולא יכותו רגע נצמד בא. לכתאתה יכול ל
אני והשיב  ,החזיר את החובנו אתה מוכ� ל, רבינואמר לו . לא יכלנסה ללכת ש

מיד יצא לביתו ושב ע�  ו.ל%, ואמר לו רבינו, ביא את הכס�אחזור ואמיד 
  . הכס�

לא המשטרה ו, ונעל�ל "נסע לחוששה בוכה על בנה פע� באה אליו א
ת� ל% א תבואי שבוע הבא ומרדכי' חאמר לה . קבותיומצליחה לעלות על ע

למחרת .  יבוא לירושלי�בנ%אמר לה מחר לאחר שבוע וכשבאה . תשובה
מיד שלח הרב . חצר ביתו של רבנו ושאל איפה גר הרב שרעביהגיע הב� ל
  .ששמחה לפגוש את בנה לקרא לאשה

ל "ר רחאד� שעמד לפני ניתוח לאחר שמצאו הרופאי� בצילו� גידול ממאי
, מי קבע שיש צור% בניתוח, מרדכי' שאלו ח. מרדכי ובקש את ברכתו' חלפנה 

אחר הסתכלות . מרדכי' הביא החולה את הצילו� לח. הראני נא את הצילו�
ת� , כת� זה אינו גידול אלא קריש ד� שאינו מסוכ�, מרדכי' אמר לו ח, בצילו�

  .שתי� עשרה אל� לירות לצדקה ולא תזדקק לניתוח
וא� יש , א� אי� כלו� מדוע עלי לתרו� סכו� כה גדול לצדקה, ה החולהתמ

אבל מתו% אמונת חכמי� נת� את הכס� לצדקה ויחד . חשש מדוע שלא ינותח
בצילו� נוס� שער% הרופא לצור% הנתוח קבע שאי� . ע� זאת התייצב לניתוח

  .זה גידול אלא קריש ד� שלא מצרי% ניתוח ושלחו לביתו
, מרדכי אל תודה לי' אמר לו ח,  מרדכי והודה לו על רפואתו'פנה החולה לח

אני מבי� שהיה ' מדברי כב. אמר לו החולה. שפדא% בזכות הצדקה' תודה לה
  .זה גידול מסוכ� שבזכות הצדקה הפ% לקריש ד�

ועכשיו , מלכתחילה לא היה זה אלא קריש ד�. לא ולא. מרדכי ואמר' חיי% ח
שמזונותיו של אד� קצובי� לו , דע. צדקהאתה תמה מדוע ייעצתי% שתת� 
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אמור , וראיתי שנגזר עלי% להפסיד שתי� עשרה אל� לירות, מראש השנה
להתאושש , ולהוציא� על רופאי� ורפואות, היית להפסיד� בניתוח סרק

שוב לא הוצרכת , ומשנתת לצדקה, לפיכ% ייעצתי% לתית� לצדקה, ולהחלי�
  . שאי� זה אלא קריש ד� שאינו מסוכ�ונפקחו עיני הרופא לראות , לניתוח

יו� אחד בלכתי ברחוב בירושלי� פגשתי באבר% שהכרתיו כתלמיד חכ� 
לאחר ששאלתי בשלומו אמר לי יודע אתה שהמשיח הגיע ועוד זמ� , חשוב

לשמע דברי� תמוהי� אלו מאד� שהכרתיו כשפוי לחלוטי� , קצר הוא יתגלה
הוא סיפר לי שהגיע מאנגליה , ברכשבקשתי הס. נדהמתי, ומה ג� תלמיד חכ�

, ומתנהג בחסידות" כל רז לא אניס ליה"ש" משה"תלמיד חכ� עצו� בש� 
גילה לה� , ולאחר שכמה אברכי� חשובי� זכו להתקרב אליו ולהנות מתורתו

אמרתי לו שהדבר לא . שהוא המשיח ושיש לשמור זאת בסוד עד שיגיע העת
� אלא עדר שוטי� שהחמור מתקבל על הדעת ושלדעתי הוא וחבריו אינ

דברי הכאיבו לו מאוד והוא אמר לי אי% אתה שופט מבלי לראות . מנהיג�
והוא אמר לי בשעה עשר , הסכמתי מתו% סקרנות. ולהתרש� בא ותראהו

בלילה תמתי� בבתי אונגרי� שליד מאה שערי� ליד המקוה ויבואו לקחת אות% 
אחר שהכרתיו כירא שמי� בשעה היעודה הגיע תלמיד חכ� ". הוד קדושתו"ל

כשהוא , "הוד מעלתו"גדול שלקחני למרת� נדח בשכונה ש� פגשתי את 
הבטתי בכ� ידו וראיתי לפני אד� משובש . עוצ� עיניו וכביכול אחוז שרעפי�

אד� זה עוד , אמרתי לה� תזהרו ממנו. בדעתו עקב טומאה גדולה שנדבק בה
חסידיו שהיו במקו� . צאיטמא אתכ� במשכב זכר מרוב הטומאה בה הוא נמ

רצו ממש להרוג אותי ואלמלא השכ� שנחל# לעזרתי ואיי� שיזעיק משטרה 
  .מצבי היה קשה

, לאחר כמה שבועות בה� היה מראה לה� את גודל בקיאותו בתורה, ואכ�
פשטה שמועה שבקש מחסידיו שיזרזו את הגאולה על ידו על ידי משכב זכר 

דבקו מטומאתו על ידי שמיעת תורות וששוטי� אלה שכבר נ, אתו וביניה�
ובמו אזני שמעתי מאשתו . ל"עשו כמצוותו רח, שוא שמקור� בסטרא אחרא

של אחד החסידי� שספרה לי כשדמעות בעיניה שהחסידי� של ארור זה 
  . מתאספי� בביתה ועושי� מעשי סדו� ועמורה על פי הוראתו

גאולה יש ללכת הוא אמר לה� שכדי להביא את ה, שמעתי שלאחר זמ� נוס�
מני� מחסידיו עמו לכנסיית קבר הנוצרי הנמצאת בעיר העתיקה בירושלי� 

הדבר . ושוטי� אלו הלכו עמו בצורה עוורת, ולהקי� את הקבר כמה פעמי�
ל שמיד שאל שמא יודע מישהו א� שונה הוא "מרדכי שרעבי זצ' נודע לר

 הרבה ואחר בדיקה קצרה נתברר שהוא משתי�, מאחרי� כשהוא משתי�
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מרדכי ' והבי� ר. פעמי� בכל יו� וזמ� השת� שלו ארו% מ� הרגיל אצל אחרי�
, ומיד התפלל שיעצר לו השת�, שיונק נבזה זה את כחו מהקליפה דר% השת�

זה לא רצה ' קלי. ושלח להודיעו כי מעתה לא יוכל להשתי� עד שיבא אליו
משלא יכל יותר , לבא והשת� נעצר וגר� לו להתפתל מכאבי� וייסורי� נוראי�

מרדכי א� תקבל עלי% ' אמר לו ר, מרדכי בתחנוני� על נפשו' לסבול בא לר
לצאת מירושלי� ללא חזור אליה שוב לעול� ותנתק קשר ע� השוטי� 

  .המקשיבי� ל% אפתח ל% את השת� והוא הסכי� ויצא ללא שוב

  
        ....אני הוא העומד מאחריואני הוא העומד מאחריואני הוא העומד מאחריואני הוא העומד מאחריוולפי זכרוני ולפי זכרוני ולפי זכרוני ולפי זכרוני     א בכותל המערביא בכותל המערביא בכותל המערביא בכותל המערבי""""מרדכי זיעמרדכי זיעמרדכי זיעמרדכי זיע' ' ' ' חחחח
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י ורבינו ת� ביחד ואמר "הקפיד מאוד שיניחו לכתחילה שני זוגות תפילי� רש
 בתו% הפרשיותהנחת כי יש מחלוקת בסדר , ביאור העני� הוא. שזו עיקר המצוה

וטוב . י"והעיקר להלכה כדעת רש ,הבתי� ובסדר מקו� כתיבת� בתפילי� של יד

ובזה . חובת דעה זו ג� כ�ורצוי להניח ג� תפילי� כדעת רבינו ת� להדר לצאת ידי 

 אבל .שתי הדעותצאת ידי חובת שה מצוה כהלכתה לוג� המניח אחד אחר השני ע

ולכ� . ואי� להפריד ביניה� ,שניה� אמת ושניה� ניתנו בסיני, ל"לפי רבינו האריז

יחד לגרו� לחבור העולמות בבחינה שניה� צרי% להשתדל כמה שאפשר להניח 

 ,מ לכל אחד מה�"ו� שתפיליו גדולי� יותר מארבע סיכ אבל מי שאינו יכול .נפלאה

י "רשלא ימנע מלהניח תפילי� של , ואי� באפשרותו להשיג קטני� מסיבה כל שהיא

עד .  בפני עצמ� לצאת ידי חובת שתי הדעות על כל פני�בפני עצמ� ושל רבינו ת�

  .   להשיג שתי� קטנות כהלכת�זכהשי

 ו ביו� ויאמר כל ספר רביעי שבתהילי� שהרואה קרי יטבול ב,מרדכי אמר' ר
  .פעמי�' ז' פעמי� ובכל פע� יחזור על פסוק ט' א יאמר ז"ופרק נ

זכיתי להכנס לביתו כמה פעמי� ובכל פע� מצאתיו יושב ליד השולח� מעיי� 
קרה שלא הבחי� בכניסתי . � בפסקיו"לרוב היה זה הרמב, בספר פתוח לפניו

 לא דיבר כשהספר פתוח והיה קוד� מנשק בכל פע� שנכנסתי. והמשי% בעיונו
  . הד� בו אחז ואחר כ% סגר הספר והתחיל לדבר או להקשיב

" הר המנוחות"ומנוחתו כבוד ב, �"חשו� תשד' ל נפטר בכ"מרדכי זצ' ח
  .א"זיע, בירושלי�

        לללל"""" ברזאני זצ ברזאני זצ ברזאני זצ ברזאני זצ    אברה�אברה�אברה�אברה�' ' ' ' חחחח

 ל  מתלמידיו"אברה� ברזאני זצ' וכיו� אתמול זוכר אני את המקובל הצדיק ח
ל והיה ידיד� הקרוב של סבי ושל "יהודה פתייא זצ' ר ח"המובהקי� של מו

עדת "אבי ויחדיו המתיקו סוד הוא ואבי פעמי� רבות ה� בבית הכנסת ל
ש� היה ". הבוכרי�"בצד הגובל ע� שכונת " בית ישראל"' שבשכ" הארבלי�

אברה� מסתגר ימי� ולילות ומתבודד ע� קונו כשספרי התלמוד וכתבי ' ח
  .וה� בביתו שהיה בקרבת מקו�. ל לא משי� מידיו"אריזה

 בילדותו עבר ,כורדיסתא�ארבל שבבס "תרבשנת נולד ל "אברה� זצ' ח
' ד עלה ע� ח"בתרצ. ל" פתייא זציהודה' והפ% לתלמידו של ח, לבגדאד
בית " ונתוגר בשכ, לאר# ישראל ל" זצמ� מוצפיסל' ע� ח ול" פתייא זציהודה
   .רי תורה ולימד תלמוד לבעלי מלאכהארג� שיעו. "ישראל
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        ".".".".הר הביתהר הביתהר הביתהר הבית""""ברקע ברקע ברקע ברקע , , , ,  במרומי הר הזיתי� במרומי הר הזיתי� במרומי הר הזיתי� במרומי הר הזיתי�לללל"""" אברה� ברזאני זצ אברה� ברזאני זצ אברה� ברזאני זצ אברה� ברזאני זצ''''חחחח

אברה� לא סר לעול� מעליו והיה משרה רוגע ושלוה על ' מבטו המחיי% של ח
לגבינו היה הוא ג� רופא המשפחה וכבר ידענו שלכל כאב ומיחוש . הנוכחי�

לייב ' ר' שלו� זלאטניק ברח' ר" חכ�"ינו פוני� לפרט לכאבי גרו� שהי(בכל מקו� בגו� 

דיי� לטיפול במשחה אנטיביוטית שהיה רוקח בעצמו ומורח בתו% הגרו� ישר על הדלקת 

אברה� שישי� את ידו על מקו� הכאב '  יש לרו# לח.)ובתו% יומיי� היינו נרפאי�
ויוצאי� וראה זה פלא נכנסי� כואבי� ונפוחי� , וילחש את תפילותיו וכוונותיו

ולא אד� אחד או שני� אלא כל , בריאי� ומחייכי� לא פע� ולא פעמיי�
  .המשפחה ועוד אחרי� כמותינו שפגשנו ש�

זוכר אני שבת אחת בצהריי� כשכאב שיניי� חזק תקפני עד דמעות ובאתי 



קפח תולדות מנחם

' לבית הכנסת בשעת מנחה גדולה כואב ומיואש ואמרתי בלבי כאב כזה ח
ני היישיר בפני את מבטו המחיי% ואני נשארתי משרא, אברה� יתקשה להוציא

ומיד לאחר התפילה לקחני ליד ארו� הקודש , בפני� קודרות מעומק הכאב
משיצאתי החוצה המתנתי בחצר בית הכנסת , וברכני ולפתע הכל חל� ונעל�

ורק , מחכה לכאב שיחזור בטר� אל% לבית כי לא האמנתי שאכ� הכאב נעל�
  .    מר הכאב שבתי הביתהלאחר זמ� שראיתי שאכ� סר

. שעל ש� יחזקאל הנביא" אור זרוע לצדיק"כמה שני� עמד בראש ישיבת 
  .א" זיע.ד"ו סיו� תשל"נפטר כ

        ....לללל""""סלמא� מוצאפי זצסלמא� מוצאפי זצסלמא� מוצאפי זצסלמא� מוצאפי זצ' ' ' ' חחחח

 .ל"יהודה פתייא זצ' תלמידו המובהק של מורנו ורבינו המקובל האלקי ר
 עליו דהיהו'  את חקבלשסבי ו, ד"שעלה יחד עמו לאר# הקודש בשנת התרצ

' אברה� ברזאני וח'  חנקשר בעבותות האהבה ג� לשני תלמידיו, לרבו אלופו
  .סלמא� מוצפי וג� ה� השיבו לו אהבה ורעות

סלמ� לסבי נוכחתי לאחר פטירת סבי ' בגודל האהבה והערכה שהיתה מח
ל חדר צדדי "סלמא� זצ' ושכרתי מח" חברת אהבת חיי�"כאשר ניהלתי את 

וכמה , כדי לנהל מש� את ענייני החברה, ה השניהשהיה לו בחצר הקומ
כששוחח עימי על גודל מעלת זיכוי , פעמי� קרא לי וראיתי את הערכתו לסבי

ל החזיר בתשובה "יהודה פתייא זצ' וסיפר לי מעשה מעניי� כיצד ח, הרבי�
  . וכבוד אלהי� הסתר דבר. בבגדאד מחלל שבת שהיה מעש� כבד

הכותל " שבת שהתפללנו בחברתו ברחבת תאות� לילו    מזכרוני לא ימוש
כשלאחר התפילה היינו עומדי� סביבו והיה שר את שיר המקובלי� , "המערבי

שנהגו לשוררו ". לתורה ותעודה תקרא דרושה, אר# הקדושה יקרה חמודה"
יהודה בר ' י על ציו� התנא הקדוש ר"יוס� קארו ורבינו האר' � ר"בזמ� מר
פניו פני מלא% וקולו מתנשא בנגו� געגועי� עיניו היו עצומות ו, אלעאי

, את רבת ברכות בתו% ע� סגולה"ובהגיעו לקטע המתחיל . לשכינה הקדושה
היה מתרפק על אבני הכותל וכמעט ". ב% יופי ומלכות ל% נאוה תהילה

היה זה מחזה מסעיר וכובש לבבות למע� כבוד , מתעל� בהתפשטות הגשמיות
  .מחחשמי� שהשאיר עלינו רוש� בל י

  



קפט תולדות מנחם

        
        ....לללל""""סלמא� מוצאפי זצסלמא� מוצאפי זצסלמא� מוצאפי זצסלמא� מוצאפי זצ' ' ' ' חחחח

ח ליל פטירת רחל אמנו עליה "א בחשו� שנת תשכ"וכיצד אשכח את ליל י
השלו� עת היינו עומדי� צפופי� אלפי בני ישראל על ציונה הקדוש שמעול� 

סלמא� ועמו חבר מריעיו ותלמידיו ' ולפתע הגיע ח, לא זזה שכינה ממנה
ה לפני חדר הציו� עצמו וישבו על ותפסו את כל החדר הראשו� והגדול שהי
 אמירת תקו� חצות ,ובהגיע חצות. קרקעו ולמדו את הזוהר הקדוש בשקיקה

שלה� היתה בסילודי� בבכיה ובדמע על השכינה המצפה להקמתה מעפר 
דומה היה שהנה רחל קמה וג� נצבה והצטרפה . ושיבתה אל אבינו שבשמי�
  .אליה� בנהי וקול תחנוני�

  .א"זיע" עולמו של צדיק"ו צדיק ותולדותיו ראה בספר על שבחו של אות



קצ תולדות מנחם

  ....לללל""""יוס� זרוק זציוס� זרוק זציוס� זרוק זציוס� זרוק זצ' ' ' ' חחחח

  

מידי דברי זכור אזכור ותשיח נפשי אודות מורי ורבי הגאו� הגדול והנורא סיני 
הנסתרות והנגלות ,  כל רז לא אניס ליה, מארי דחיטייא ומרגליתא,שבחבורה

ה "ר דע"ילי דשמיא ודנהנהירי� לפניו שב. ולא החסיר מידע�, תא ידע�ידאורי
והזוהר וספר יצירה , ס בבלי וירושלמי ומפרשיו ראשוני� ואחרוני�"כל הש

, � ערו% על כל נושאי כליה�לח וטור שו,ו"ו ופרשי"י וחיל"וכתבי האר
בעל   וכהנה וכהנה ספרי� אי� ק# כול� ידע�, ת רבי�"ושו, % ומפרשיו"והתנ



 קצא תולדות מנחם

ספר בדיוק נמצאת כל תיבה בכל  ישר והפו% ויכל להצביע באיזה מקו� בפה
הלא , כח זיכרונו היה מבעית וענוותו ויראתו קדמו לחכמתו. הספרי� כול�

  ....לללל""""יוס� זרוק זציוס� זרוק זציוס� זרוק זציוס� זרוק זצ' ' ' ' חחחחהוא החכ� השל� 

י שני� קבל סמיכה לדיינות מרבותיו הקדושי� שראו את "בטר� מלאו לו ח
  .גודלו ואת כבודו

בור שארג� סבא ונשא דרשות בתעניות הדי, היה בידידות עמוקה ע� סבא
ובשאר בתי הכנסת בירושלי� ומרוב חיבת סבי אליו " חברת אהבת חיי�"ב

מזכירו סבי בשמו ומביא מעשה שסופר על , יוס�' ביודעו את גדולתו של ח
  .פרשת נשא" אהבת חיי�"בספרו , ידו

תו ולכ� משקפי שמש כהות כיסו את מקו� עיניו ומקטנ" סגי נהור"היה 
כל שהוא היו נראי� במקו� העיני� שתי גומות בעומק וכשהיה מסיר� לצור% 

ובעוורונו למד לא רק את התורה כולה אלא . ודוק העפעפיי� מכס�. מ"כמה ס
  . ובשאר ספרי�י ובתוספות"ברש', באיזה ד� ובאיזה עמוד נמצא העני� בגמ

לביתו כמה חברי ואני גיל בר מצווה ועד הנישואי� היינו באי� אז היותי במ
ומדי , או להתכונ� לבחינות, בוע לחזור בפניו על הסוגיא הנלמדתפעמי� בש

כדי לשמוע אי% הוא ' י או תוס"פע� היינו בכוונה משמיטי� איזו מילה מרש
  .  כי חסרנו מילה פלונית הנמצאת בשורה פלונית בעמוד,לנו את טעותנומתק� 

בהיותו בגיל שש שני� חלה בעיניו . ט בלוב"יוס� נולד בשנת תרס' ח
בהיותו בגיל אחת . ל"ולאחר הרבה שני� נעקרו עיניו לגמרי רח. ונסתמא

סוע ע� אביו לאיטליה לרופא עיני� גדול שהיתה תקוה נעשרה שני� עמד ל
שישלח לו ' והילד יוס� הרבה בכי לפני ה. שיוכל להחזיר לו את מאור עיניו

והנה והנה בלילה שלפני הנסיעה ויחלו� יוס� חלו� . רפואה שלמה בעיניו
ויצא ג� , אברה� אבינו ומשה רבינו ואהר� הכה� ואליהו הנביא באי� לקראתו

' ומשנתקרב אליה� נגש אליו אליהו הנביא ואמר לו שמע ה, הוא לקראת�
 וישוב מאור עיני% אלי% כאחד האד� ,תפילת% ומחר תיסע לשלו� לרופא

אר סגי אבל א� תסכי� להש.  א� לאולעול� הבאומעשי% יגרמו ל% א� תזכה 
 מבטיח% אני שתזכה לראיה רוחנית ותהיה בקי בכל התורה כולה ,נהור

ויהי בבוקר ותפע� רוחו ויב� כי .  ולחיי העול� הבא,ושבעל פהשבכתב 
 ויאמר לאביו מוותר אני על הנסיעה . ובחר באפשרות השניה,חלומו אמת

 בכל התורהואז נפתח מוחו להבי� ולהורות . ומוכ� להשאר במצבי הקיי�
למד ,  שאי� אפשרות לסומא ללמד��"ואפילו שחיטה וטריפות וסתכולה 



קצב תולדות מנחם

 שוחטי�ושל , תלמידי חכמי� פוסקי� ודייני�ולימד והקי� דורות של 
   .ובודקי�

ס ולסכמ� ע� דעות כל "יוס� שידע למנות את כל סוגיות הש' אותו ח
בי ידע למנות את כל תיבות ומילות כת, הראשוני� והאחרוני� על אצבעותיו

  .על פרקי אצבעותיו, וענפיה�, יסודותיה�, י על שרש�"האר

' שליד שכ" סילוירא"יו� אחד בשעות הצהריי� נכנסתי למדרגות בית הכנסת 
, מחנה יהודה בירושלי� ושמעתי קול בוכי� קורע לב יוצא מתו% בית הכנסת

ל יושב ובוכה "יוס� זרוק זצ' וראיתי את ח, רצתי מיד לראות שמא קרה משהו
נגשתי ושאלתי אותו מה קרה וא� אוכל , בכי גדול ומר כמי שמתו מוטל לפניו

ומשו� מה אינו " ע# חיי�"ל ב"והשיב לי שהוא חוזר על מאמר האריז, לעזור
  . מבי� שורה פלונית שבעמוד פלוני על בוריו ולכ� בוכה הוא מקירות לבו

" פורת יוס�"שליד ישיבת  "עוז והדר"ת חבורת המקובלי� שלמדו בישיבי� ב
, ל"יצחק כדורי זצ' וח, ל"יוס� שעיו זצ' המקובלי� הקדושי� חג� השתתפו 

יהושע ' וח, ל"ששו� לוי זצ' וח, ל"יצחק הדאיה זצ' וח, ל"משה עדס זצ' וח
היה זה מראה נשגב לראות את . ל"סאל� זצאברה� ' וח, ל"שרבאני זצ

ס "פילימותיה� וי כשכול� בג"בכתבי הארהמקובלי� האלו יושבי� ועוסקי� 
' וביניה� יושב ח. לראש� שנראו כדמויות נשגבות מעול� רחוק טמיר ונעל�

.  לו רביוומפלפל עמה� ויד, יוס� זרוק במעילו הקצר ומגבעתו הפשוטה
ל שהיה לבוש בשיא "שאול דוד חי מועל� זצ' חמורי ורבי הרבה פעמי� ג� 

יתה תורת� משרה אליה� וה הפשטות מעיל קצר ומגבעת פשוטה היה מצטר�
אני שהייתי קרוב לאווירה . עונג נפלא שלא מהעול� הזה על כל הצופה בה�

להכנס לחדר הלימודי� שהיה בהיותי נער  אהבתי, זו כיו� שגדלתי בבית סבי
 ראיתי� בדמיוני , ולצפות בה� בשעת לימוד�"פורת יוס�"בתו% בני� ישיבת 

ילאי לראות� ישובי� בנחת היה זה עונג ע. כדמות התנאי� העוסקי� בתורה
כשאחד " ע# חיי�"או בספר הקדוש " שער הכוונות"וברגיעה ועוסקי� ב

קורא בקול ר� בנחת את הכתוב ואחד או שניי� מבני החבורה מגיבי� בהערה 
יצחק כדורי השתק� ' ולפתע נעמדי� ה� בפני קושיא חמורה וח. להבנת העני�

יוס� שעיו '  ולפתע ח, הבהרהשבחבורה ע� החיו% שלא מש מפיו מעיר הערת
בקול ר� וצלול דוחה את דבריו ומתפתח ויכוח קולני בי� שאר המקובלי� 

יצחק ושאר בני החבורה בזה אחר זה מחווי� את ' ששו� מצדיק את ח' כשח
מביע סברא אחרת ושוב בוחני� , הקיצור יוס� זרוק בתמצית'  ולפתע ח,דעת�

שכל רצונ� הוא ידיעת ניכר חביב כש וויכוח� כל כ% מתוק ו,הכל את דבריו



קצג תולדות מנחם

  . האמת בלבד וכל אחד נזהר בכבוד חברו ופניה� איש אל אחיו מאירי�
  

'          '          '          '          לצידו חלצידו חלצידו חלצידו ח. . . . יוס� שעיויוס� שעיויוס� שעיויוס� שעיו' ' ' ' לצידו חלצידו חלצידו חלצידו ח. . . . יצחק הדאיהיצחק הדאיהיצחק הדאיהיצחק הדאיה' ' ' ' ראשו� מימי� חראשו� מימי� חראשו� מימי� חראשו� מימי� ח" " " " פורת יוס�פורת יוס�פורת יוס�פורת יוס�""""ממקובלי ממקובלי ממקובלי ממקובלי     
' ' ' ' י ורבי חי ורבי חי ורבי חי ורבי ח מור מור מור מורלצידולצידולצידולצידו. . . . אפרי� כה�אפרי� כה�אפרי� כה�אפרי� כה�' ' ' ' במרכז חבמרכז חבמרכז חבמרכז ח. . . . יהושע שרבאנייהושע שרבאנייהושע שרבאנייהושע שרבאני' ' ' ' לצידו חלצידו חלצידו חלצידו ח.... .... .... .... לצידולצידולצידולצידו. . . . יצחק כדורייצחק כדורייצחק כדורייצחק כדורי

        ....זכר צדיקי� לברכהזכר צדיקי� לברכהזכר צדיקי� לברכהזכר צדיקי� לברכה. . . . שאול דוד חי מועל�שאול דוד חי מועל�שאול דוד חי מועל�שאול דוד חי מועל�

יוס� עולה לאול� ' בשאר שעות היו� ועד שעות הלילה המאוחרות היה ח
  והיה אחד,זוגותב בדר% כללהישיבה ומצטר� אלינו הלומדי� שלמדנו 

  .הלומדי� מצטר� אליו כחברותא ויחדיו שטו בימה של תורה

ל ישיבה חלקית ללימוד "מועל� זצשאול דוד חי ' ר ח"% פתח מו"בשנת תש
' ח, ל"שמואל דרזי זצ' ח, ל"יצחק כדורי זצ' ג ח"הקבלה בה השתתפו הרה

' ויבדל לחיי� ח ל"יהודה מועל� זצ' ח, ל"יוס� זרוק זצ' ח, ל"יעקב כה� זצ
ישיבת "הלימודי� התקיימו בכל יו� רביעי בבוקר ב. א"נעי� אליהו שליט

בדר% חזרה היו ". שושני� לדוד"ית הכנסת ובמוצאי שבתות בב, "פורת יוס�
ובדר% היה חוזר בפניה� על כל , יוס� לביתו' מלווי� כמה מהלומדי� את ח
  . ומסביר את הטעו� הסבר, ל כלשונ�"השיעור ומצטט את דברי האריז

בכוונה , ד"ל, ג"לומר פרקי תהלי� כ, היה אומר שסגולה להפטר מהצבא
  .גדולה ואחר כ% להתפלל להפטר מה�



קצד תולדות מנחם

יצחק כדורי שהתקיי� מידי ' יוס� היה משתת� קבוע בשיעור הקבלה של ח' ח
' יו� אחד חלה ח. י בירושלי�"רש' שברח" בית אל"ערב בבית הכנסת וישיבת 
יוס� לא הגיע יצא מיד לביתו ' יצחק שח' משראה ח, יוס� מאוד ונשאר בביתו

אנחנו מחכי� , ו�ק, יצחק' ואמר לו ח, ומצאו ע� חו� גבוה וייסורי� גדולי�
אמר . יוס� אני לא מרגיש טוב ולא יכול לקו�' והשיבו ח, ל% ללימוד הקבלה

והלכו שניה� ,  ונת� לו ידו והקימו מיד בריא ושל�,,,,""""הב לי יד%הב לי יד%הב לי יד%הב לי יד%"""", יצחק' לו ח
יוס� באיחור של שעה '  כשחזר ח)'עמוד ב' ברכות ה' ראה מס(. יחדיו לשיעור

ומרוב שמחה , חק את ידו נרפאתי לחלוטי�יצ' סיפר לבני ביתו כי כשנת� לי ח
  .המשכנו ללמוד עוד שעה נוספת

 נתגלגלה אצלו מתחת לשולח� והיה רואה כל מה שמסביבו או "רוח הקודש"
  . במקו� אחר כאילו נמצא ש� בעיני� פקוחות

אומר על כל נוגע בה� ומאות ואלפי צא� ובקר הובאו לפניו בעוד� חיי� והיה 
ומדבריו לא .  טרפה ומה טרפותה א� סרכה משהו אחראחת א� כשרה היא או

  .נפל ארצה אפילו פע� אחת

לאחר שביקש שיכתבו לו צורת האותיות בהבלטה על גבי טס של כס� למד 
לכוו� את כל מ ו"ללמוד הלכות סתאת צורת האותיות דר% משוש היד ויכל 

ה מרבה והי. ת האותיות ונקודותיה�צורקשורי� בהל "כוונות וייחודי האריז
  .בכוונות וייחודי� למע� השכינה וכלל ישראל

� והשפיע על הרבה תלמידי אוניברסיטה להחלי� והשיב רבי� מעו
  . האוניברסיטה בישיבה

 לא הפסיק פיו מללמוד תורה וא� על פי כ�סורי� נוראי� מכאבי� בגופו יסבל 
  .ביו� ובלילה כשכולו מחיי% ומקבל יסוריו באהבה

כש� שבמקדש ואמר של שחרית לפני התפילה ש טבילה היה מרבה לעורר על
 וראוי  תפילה במקו� קרב� עומדת,הוצרכו לטבילה לפני הקרבת הקרב�

  .'לטבול אפילו הטהור וכל שכ� מי שקיי� מצות עונה וכדו

שבאו לבקש את כ ,כל זוג שלא נפקדו בבני� מכל סיבה שהיא ואפילו עקרות
 הוכל זוג שהסכי� נפקד אות. סנדקאותברכתו לבני� התנה עמה� שיבטיחו לו 

  . שנה בב� זכר

תפילתו בקעה רקיעי� והיו מקרי� שאפילו חולי� מסוכני� תיכ� ומיד לאחר 
  .חפילתו החלימו



קצה תולדות מנחם

חד מבחורי הישיבה שהכרתיו מקרוב יצא לפגישת שדו% ע� בחורה מסמינר א
בית יעקב כשהשדכנית שלא היה לה שו� קשר ע� רבני הישיבה נתבקשה על 
ידי שני הצדדי� לשמור את הפגישה בסוד אפילו מבני משפחת� עד שיראו 

 משהחל .לאחר סיו� הפגישה שב ללימודיו באול� הישיבה, אי% נופל דבר
' משנגש שאלו ר, יוס� את קולו וקרא לו לגשת אליו'  שמע ר,ללמוד בקול

 יוס�' הבחור היה המו� כי לא היתה לר, יוס� הא� נפגשת הערב ע� פלונית
יוס� את ' כששמע ר. ה�, והשיב לו, שו� דר% לדעת זאת על ידי בני אד�

יוס� ' שאל הבחור את ר, תשובתו החל לבכות דבר שהתמיה יותר את הבחור
א� כ� מדוע . יוס�' בת זוג% היא השיב ר, בוכה הא� אינה בת זוגי' מדוע כב

ממנה ארבעה בני� יהיו ל% . בוכה הא� לא תלד לי בני� שאל הבחור' כב
יוס� אי� זה ' השיב לו ר. בוכה שאל הבחור' א� כ� מדוע כב. יוס�' השיב ר

  .לאחר זמ� קצר נרגע הבחור ושב ללימודיו. עניינ% חזור ללמודי%
שדו% זה יצא לפועל ומתחילת הנשואי� עלו בני הזוג על שרטו� קשה בשלו� 

ר חפשו  והיות והאשה קלטה הריו� מה,הבית עקב נגודי אופי חדי� ביניה�
א% ב� רד� ב� ושנה רדפה שנה . הצדדי� דר% פשרה ושלו� ולא מצאוהו

וממש לאחר לידת הב� הרביעי נשבר הבעל והחליט שהחיי� כ% לא יכולי� 
יוס� שמאז החתונה לא פגשו כיו� ' לפתע נזכר הוא בר. להמש% ושקל גירושי�

,  אחרשע� החתונה עזב הוא את הישיבה ועבר ללמוד בכולל הנמצא במקו�
יוס� וספר לו שנגודי האופי שבינו לבי� אשתו מוציאי� ' והל% לביתו של ר

יוס� כמה בני� יש ' למשמע דבריו שאלו ר. אותו מדעתו ובאו מי� עד נפש
זוכר אתה שבכיתי , יוס� הגיע הזמ� להתגרש' אמר לו ר. והשיבו ארבעה, ל%

איתי שתסבול בכיותי היו מתו% כאב על סבל% שר, כשנפגשת עמה לראשונה
ועכשיו שנולדו , אבל ג� אמרתי ל% שיהיו ל% ארבעה בני� ממנה, עמה

  .   ארבעת� נגמר התקו� ביניכ� והגיע זמנ% לגרשה ולישא אחרת

ל היה שות� לדעת הקודש של חכמי ורבני ישיבת פורת יוס� "יוס� זצ' ח
ב� ' ג ח"והרה, ל"יהודה צדקה זצ' ג ח"והרה, ל"עזרא עטייה זצ' ג ח"הרה

ל שאסור באיסור חמור לבחור בבחירות לבית הכסא "ציו� אבא שאול זצ
כדי לא להיות , הממשלתי והעירוני ואפילו למפלגה שרבני� עומדי� בראשה

ואפילו א� לא ישתתפו עמה� כלל אלא , שותפי� לזרע עמלק מנהיגי המדינה
ה� כי כבר אמרו בתקוני זוהר שהצדיקי� היושבי� ביני, ישבו באופוזיציה

' ח למרות ייסוריו ושקידתו על הלימוד היהו. יצילנו' נטמאי� כטומאת הנדה ה
דורש לע� ומבהיר את חומר האיסור להשתת� בבחירות יוצא ויוס� זרוק 

   ."חרדיות"ואפילו לאות� מפלגות הנקראות . לממשלת הזדו� באר# ישראל



קצו תולדות מנחם

"  לדודשושני�"במש% הרבה שני� היו מתכנסי� בכל ליל ששי בבית הכנסת 
יוס� ' וח, ל"יצחק כדורי זצ' וח, ל"יהושע שרבאני זצ' המקובלי� הקדושי� ח

ה ומתפלל כשליח "היה תלמידו המובהק של השד(ל "אהר� סלאטקי זצ' ל ור"זרוק זצ

, י עד חצות" ועוסקי� בכתבי האר)ש בהברה הספרדית"ציבור ע� כל כוונות הרש
  .  עד הבוקר ואמר תהלי�יצחק כדורי נשאר' וח". תקו� חצות"ועושי� 

  
  לללל""""אהר� סלאטקי זצאהר� סלאטקי זצאהר� סלאטקי זצאהר� סלאטקי זצ' ' ' ' המקובל רהמקובל רהמקובל רהמקובל ר

ל מגיע מידי ליל ששי לבית "אהר� סלאטקי זצ'  רראיתי אתג� בעת זקנותו 
  . ולומד קבלה ע� אחד מתלמידיו" שושני� לדוד"הכנסת 

 ומנוחתו כבוד .א"א תשמ"ח מנ"ביו� שבת קודש ר נפטר ל" זרוק זציוס�' ח
   .א"יעז. הר הזיתי� בירושלי�"ב



קצז תולדות מנחם

  ....לללל""""שאול דוד חי מועל� זצשאול דוד חי מועל� זצשאול דוד חי מועל� זצשאול דוד חי מועל� זצ' ' ' ' חחחח
  

  

שקד על התורה והתעלה בה עד . ע"נולד בבגדד בשנת תרשאול ' חמורי ורבי 
יהודה פתייא ' שעוד בצעירותו החל ללמוד קבלה ע� קבוצת תלמידי� אצל ח

 שבת קודשל שקרבו וכבדו מאוד עד שקבע אתו לימוד ביחידות בימי "זצ
  .ולמחייתו עבד כחייט, קורביוהסתיר את תורתו ממ. ק"ומוצש



קצח תולדות מנחם

 לאר# ישראל ל" זציהודה פתייא' ד בטר� עלייתו של ח"בשנת התרצ
יהודה פתייא שהיה הכתובת ' ע� עלייתו של ח. סמכו לרב, להשתקע בה

ואז במקו� שאי� איש . הורגש חסרונו, המפורסמת בכל עירק לכל חולי וסבל
 אליו מכל עירק אנשי סבל ומילא מקו� רבו והחלו לפנות, השתדל להיות איש

בתפילותיו . והוא קבל� בסבר פני� יפות ועזר לה�, וחולי לבקש מזור לסבל�
  .ונרפאו חולי�, וייחודיו נושעו רבי� ונפקדו עקרות והתחתנו רווקי� ורווקות

 ולאחר טלטולי� רבי� ומגורי� זמניי� לאר# ישראלי עלה "בשנת תש
� נכנס ללמוד בישיבת המקובלי� ש. השתקע בירושלי�, במעברות למיניה�

ל עסקו "יצחק כדורי זצ' ויחד ע� ח. "פורת יוס�"שליד ישיבת " עוז והדר"
  .)דיבוק( י אד�כמה פעמי� בהוצאת רוחות בנ

יצחק ' ג ח"% פתח ישיבה חלקית ללימוד הקבלה בה השתתפו הרה"בשנת תש
י� ,  ל" זרוק זציוס�' ח, ל"יעקב כה� זצ' ח, ל"שמואל דרזי זצ' ח, ל"כדורי זצ

הלימודי� . א"נעי� אליהו שליט' ל ויבדל לחיי� ח"יהודה מועל� זצ' ח
ובכל מוצאי שבת , "פורת יוס�"התקיימו בכל יו� רביעי בבוקר בישיבת 

  ". שושני� לדוד"קודש בבית הכנסת 

חצי יו� מדי יו� ביומו בבית הכנסת ג פתח ישיבה ללמוד הקבלה "בשנת תשכ
יוס� חיי� '  הרעל ש�" ב� איש חי"שלי� שקראה בש� י� בירו' הגורגשל
  .  וביקש שהישיבה תקרא על שמו בחלו�ל שנתגלה לו"זצ

.  סעודת סיו� לכבוד התורההעש" ע# חיי� "בישיבתו את הספרכשסיימו 
וזכינו לישב , וזכיתי אני הכותב להיות נוכח בסעודה יחד ע� בני הבכור

ל ובקש מאתנו "שאול זצ' ק� חוהנה בעת הסעודה לפתע , טה לצדויבמ
והיה מביט על המקו� הפנוי ברעדה , להדחק לכוו� הכותל ופינה מקו� לידו

 יחד ע� חכ� יהודה "ע# חיי�"כשזכינו וסיימנו , ואמר לנו בזה הלשו�. ובפחד
יהודה על רגליו ופניו להבה ואמר ' בעת סעודת הסיו� עמד ח. ל"זצפתייא 
וכולנו רעדנו והרגשנו אוירה .  בסעודהל הגיעו להשתת�"י והאריז"רשב

וה� פה וה� פה וה� פה וה� פה , , , , יהודה להשתת� בסעודה זויהודה להשתת� בסעודה זויהודה להשתת� בסעודה זויהודה להשתת� בסעודה זו' ' ' ' ל וחל וחל וחל וח""""זזזזועתה הגיעו האריועתה הגיעו האריועתה הגיעו האריועתה הגיעו הארי. מיוחדת
 ועמד כ% כמה רגעי� בדחילו ורחימו. . . . מקו� הפנוימקו� הפנוימקו� הפנוימקו� הפנויהההה    והצביע עלוהצביע עלוהצביע עלוהצביע על. . . . יושבי�יושבי�יושבי�יושבי�

 חיי% והיסב פניו לעבר הדלת ואמר אחר כ% ,כשעיניו צמודות למקו� הפנוי
  .  וישב והחזיר אותנו למקומנוונרגע.  שלו� עליכ�,שלו� עליכ�

סוע מדי פע� לקברי הצדיקי� בגליל ע� נהיתה לדוד חי שאול ' דרכו של ח
 "רוח הקודששער "ספר שב" ייחוד העליו�"ולכוו� ולייחד ש� , קהל מיוחד



קצט תולדות מנחם

. פע� אחת בשובו מנסיעה שכזו טלפ� אלי לבא לביתו. יחודי�יושאר 
והוציא בקבוק מי� ונת� לי . %משהגעתי אמר לי יש לי מתנה מיוחדת עבור

ואמר לי שמי� אלו זכה לשאב� . כפית אחת לבר% בדחילו ורחימו ולשתות
כי ( ,והיות ולא הצליח לשאוב אלא מעט,  שבתו% י� כנרת"בארה של מרי�"מ

 שומר הוא על אוצר יקר זה )המקו� נמצא במערבולת המי� והסירה חישבה להתהפ%
   .וומרוב חיבתו אלי נת� לי כפית ז

ועשרה , ל"אשה שנכנס בה דיבוק רחלישיבת המקובלי� פע� הביאו 
ששו� ' וח, יהושע שרבני' ח, יוס� זרוק' וח, שאול דוד חי' מקובלי� וביניה� ח

יצחק כדורי החרימו את הדיבוק שיצא מאצבעה הקטנה של האשה ' לוי וח
  . הוציאו, ע� הרוח שאול' ולאחר ויכוח שניהל ח. מבלי להזיק לא� אד�

 ,עמו למדתי בחברותא תקופה ארוכהשהלכתי לנח� אבלי� את חברי פע� 
וסיפר לי שלפני כמה . שישב שבעה על אחותו שנפטרה בדמי ימיה באנגליה

 . בוכה ומתייסרת,  את אחותו כשכל גופה מפוייח ומלא כוויותחל�לילות 
. בבוקר הוא התקשר לביתה לברר מה שלומה ונאמר לו שיו� קוד� נפטרה

שמאז כל לילה מופיעה היא באותה צורה והוא ממש משתגע מבלי לדעת מה ו
ומצא , יהודה פתייא' הצעתי לו לעשות תקו� הנפטרי� כפי שתיק� הר. לעשות

' ואז הצעתי לו לבקש מח. מניי� ועשה כ� אבל החלו� המשי% לחזור כמקוד�
אכ� כ% ו. ל שיסכי� לעשות לה התקו� בישיבתו ע� תלמידיו"שאול דוד חי זצ

בלילה שלאחר התקו� נראתה בפניו אחותו מחייכת ושמחה כשעור . נעשה
  .ומאז לא שב לחלו� עליה כלל. בשרה בהיר ושל� והודתה לו

פורת "ב בוגרי ישיבת "ח רבני קהילות בארה" בקרו באר# שני תל" תשבשנת
ב "רצונכ� לחזור לארה"ל בא לקראת� ואמר לה� "שאול זצ' והנה ח". יוס�
בבקשה תשנו את זמ� הטיסה ואל , פלוני בטיסה פלונית של מטוס אל עלביו� 

הרבני� שדרכ� אצה לה� לקהילותיה� ושינוי הטיסה היה ". תטוסו במטוס זה
ובאותה , שתכננו מראשלא שמעו לו ועלו על אותה הטיסה , מעכב� זמ� נוס�

שהיתה אז היו מחבלי� שחטפו את המטוס והנחיתוהו במדינת ירד� טיסה 
ש� נמצאו ה� בשבי כמה שבועות עד שאופשר לה� לצאת ו, מדינת אוייב

  .לחופשי ולשוב לבית�

ט נגש אליו בנו של אחד הרבני� מהעדה החלבית בירושלי� "בשנת תשי
ל והרופאי� נואשו "ובקשו להתפלל על אמו שסובלת ממחלה ממארת רח

עוד עשר מששאל לשמה וש� אמה ענה לו שאי� מה לדאוג כי יש לה . מחייה
  .ט"ואכ� כדבריו היה והיא נפטרה בשנת תשכ. שני� לחיות
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ו באה אליו אשה מעיר כרכו% "ז בחודש אדר התרצ"בכתביו הוא מספר  שבכ
ואמרה שמזה חמש עשרה שני� נטפל אליה שד שמלווה אותה לכל מקו� 

והיא רואה אותו בעיניה והוא מדבר עמה וג� היא מדברת עמו והוא , שהולכת
והלכה לכמה , ג� לפעמי� הוא כופה אותה ומוציאה מדעתה. המשמש עמ

באה אליו , וכששמעה שמעו, ה מצרתהומגרשי שדי� ישמעאלי� ולא הציל
יגע עמה בייחודי� ובכוונות שמות הקודש וכמה ש. מצא לה תרופהבתקוה שי

וג� השביע לשד בשמות ובייחודי� ובחרמות ושמתות ואלות וג� כתב לה 
בכל זה לא חשש לה� אותו השד לכלו� ולא פירש ממנה  ,קמיע חזק מאוד
 וחכמה בלב' עד שנת� ה. אליהואחר כ% היה חוזר , לזמ� קצרולא נכנע רק 

  . והתפלל תפילה זועל עפעפי עיני האשה הניח ידו ו
 שתעשה למע� שמ% הקדוש ש� ,לקינו ואלקי אבותינוא' צו� מלפני% הרי יה
ב "ולמע� ע, י"ו ה"י וי"ד ה"ב כזה יו"ע' � העולה גי"ה במלוי יודי"ה ב"הוי

שתכרית ותשמיד , פסוקי� ויסע ויבא ויט שאני מכוי� בה�' שמות היוצאי� מג
, ולילי�, וטהירי�, ופרחי�, ומזיקי�, ועלעולי�, ותבטל מעל אמת% זו כל שדי�

בי� , בי� יהודאי�', בי� קלי, ורוחי� בישי� של סטרא דמסאבותא, לילתי�ו
בי� , בי� בעיר�, בי� חיו�, בי� ערלי�, בי� מולי�, בי� נוקבי�, � גוברי�בי, נוכראי�
בי� , בי� שפחות, בי� עבדי�, בי� שרות, בי� שרי�, בי� מלכי�, בי� נוני�, עופי�

ויהיה גופ� בטל מ� העול� , בי� בעיר זו בי� שברחו לעיר אחרת, אנשי צבא
ח להו� ויתבררו נצוצות כקצ� על פני מי� ולהבה תבער ב� וכל אתר לא ישתכ

  .הקודש שבתוכ� ויעלו לשורש� למקומ� העליו�
 ו"פסוקי� ויסע ויבא ויט שהוא וה' אנא בכח שמותי% הקדושי� היוצאי� מג

אות באות ב היוצא מפסוק ויסע ויבא ויט " ש� ב� עוהמשי% להזכיר. 'וכו
קי� פסו' בצירו� הג' ב הנז" ש� ב� עאמרכ "ואח, בניקוד היוצא מהפסוקי�

פסוקי� עצמ� '  ואחר סיומ� אמר הג.ב"כ אמר ש� ב� מ"ואח. כול� ביושר
 "ויבקעו המי�"תיבות ואת ו אותיות "בנוסח הכתובי� בפרשה שיש ב� רי

כ אמר ש� ב� "ואח,  פקע שידא, פקע שידא,פקע שידא כ אמר"פ ואח"ג כפל
   .ותיכ� ומיד הועילה תפילה זו ונתבטל השד ההוא. ו"בשכמלוב "מ

ט לחודש סיו� שנת "ביו� שלישי י,  לשונוכתב וזהשאול ' תבי� שהניח רבכ
היינו בצרה גדולה ועצומה אחר מלחמת ששת הימי� ולקחתי כבד , ז"התשכ

ולקחתי , ה"ו זלה"כדי לעשות בו סגולה כמו שנמצא כתוב בכתב יד מוהרח
 ,ובחלו� אמרו לי והזהירו אותי, אותו לבית ורציתי לצר� בו שמות הקודש
ותיכ� נתעוררתי וגמרתי בדעתי , שלא אעשה שו� צרופי שמות כלל ועיקר
ה לחודש סיו� עשיתי "כ' וביו� ב .לעשות אותו בלי שו� צירו� שמות כלל
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ע� מאה , ו"ו וחכ� רבי יוס� זרוק הי"הכבד אני וחכ� רבי יצחק כדורי הי
ה מחטי ברזל שנקבנו הכבד והלב והריאה והשלכנו את זה על פתיליה שלש

, ו לחודש"ובליל כ, ואחר כ% זרקנו בפח האשפה וזה נהיה שחור כפח�, ימי�
, והיה צועק, בא אלי הארור עבד אלנאצר בחלו� ומראהו כמראה לפיד אש

זה אד� איבד אותנו ,  תנו לי אותו,תנו לי האיש הזה שהוא שלי ואעזוב אתכ�
 . קו� להצילני,יהודה,  והייתי צועק בחלו� על יהודה בני שיחיה.והרס אותנו

, ותיכ� נתעוררתי, ודח� אותו החוצה, ואחר כ% בא יהודה וגירש אותו מהבית
כשהורדתי הכבד וסחבתי אותו כדי '  ביו� ה.מהלילה' והיה זה בשעה א

, הרוסי שליט קוסיגי�בא אלי , לקוברו בזבל ואשפה והייתי יש� שנת הצהריי�
   .מנובבקשה תעזוב אותנו ואל תתעסק עוד ע, ואמר לי

ד לחודש אב "ביו� כ. לשונווזה , כתוב בכתב יד אחד מפנקסיועוד נמצא 
ח אלול זכיתי לרוח "בר.  כי נשמתי היא מעול� הבריאהאמרו ליד "התרצ

ר כי "רוח של אדה' הנפש ויש לי מבחי' ומקוד� היה לי זיהרא עילאה של בחי
  .יש ארבע יסודות ואני אחד מה�

ב " בליל י .א ל% נשמה גדולה ותצליח בהבות , אתה משורשיאמר ליו "מוהרח
ג "בליל יו . שיש בי ניצו# רבי חנינא ב� דוסאאמר ליז "לחודש תשרי התשי

א שהוא הל% כפרה על הדור שניטל "אפרי� כה� זיע'  ראמר לילחודש תשרי 
  .ה ב� הקנה שאני יש בי ניצו# רבי נחונימר לי וא,צדיק אחד ומכפר על הדור

, ו"תבי� בקבלה ובקבלה מעשית מכתב יד� של מהרחשאול היו כ' לח
  .א"ח הטוב מבבל זיע"והרי

כמעט ואי� כמוהו ,  על רבי שאול ואמרל" זצ יוס� זרוק'הגאו� הצדיק חהעיד 
  .שיודע קבלה מעשית וסגולותמי 

בשני� האחרונות לחייו סבל מחולאי� קשי� ולמרות כל הסבל והייסורי� לא 
  .מת חצות וטבילות ותקוני� וייחודי�ביטל את סדר חייו שכלל קי

 )ה"ירושלי� תשמ(. ועוד. ביאור על ספרא דצניעותא" לח� אבירי�"חבר ספר 
  .א"ט זיע"נפטר בשנת תשל

        לללל"""" זצ זצ זצ זצ))))מלכי שובהמלכי שובהמלכי שובהמלכי שובה((((דוד ב� ציו� ליניאדו דוד ב� ציו� ליניאדו דוד ב� ציו� ליניאדו דוד ב� ציו� ליניאדו ' ' ' ' הרב הצדיק חהרב הצדיק חהרב הצדיק חהרב הצדיק ח

 כותב סבי על ידידו וחברו לתקוני� "בחוקותי"פרשת " אהבת חיי�"בספר 
ואמנ� כל . ל"אלפנדרי זצ' ל שזכה לשמש את הר"יאדו זצדוד לנ' ותפילות הר
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' הסכמתו של הר. דוד לשמשו'  זכה רבירושלי�    אלפנדרי' מש% היות הר
לכל . אלא עקב חסידותו וקדושתו, דוד ישמשו לא היתה בכדי' אלפנדרי שר

דוד היה ' ורק לר, אלפנדרי קורא� בשמ� הפרטיי� בלבד' חכמי הדור היה הר
ל כשנוכחו כל גדולי "אלפדרי זצ'  הרבשעת פטירתג�  ".� דודחכ"קורא בש� 

  .יגיש� לו" חכ� דוד"וצוה שרק , ירושלי� ליד מטתו ביקש מי�
  

        
         בנימי� ב� יעקב אבינו עליו השלו� בנימי� ב� יעקב אבינו עליו השלו� בנימי� ב� יעקב אבינו עליו השלו� בנימי� ב� יעקב אבינו עליו השלו�ציו�ציו�ציו�ציו� והסבא בתפילה על  והסבא בתפילה על  והסבא בתפילה על  והסבא בתפילה על ל ל ל ל """" זצ זצ זצ זצדוד ליניאדודוד ליניאדודוד ליניאדודוד ליניאדו' ' ' ' חחחח

ט "בשנת תרע. )חלב(ס באר� צובא "ל נולד בכסלו תר"דוד ליניאדו זצ' ח
ח שני� עלה לירושלי� וגר בחצר ההקדש של מר אהר� סילוירה "תו בו יבהיו
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. שכלל בית כנסת וחדרי מגורי� לתלמידי חכמי�". מחנה יהודה"ל בשכונת "ז
והיו הוא וסבי תלמידיו . והוסי� קדושה וחסידות והתנזר מתאוות העול� הזה

, ילותיואותו לוו שניה� בשעוריו ובתפ, ל"יצחק אלפייה זצ' המסורי� של ח
יוס� ידיד הלוי ' ג� היה מבאי בית� ושומעי לקח� של הרבני� הגאוני� ר

ל שהיה ראש "יוס� יצחק שלוש זצ' ור, ל"חיי� שאול דואק זצ' ור, ל"זצ
  .ל"יוס� חיי� זוננפלד זצ' ור, חברה קדישא ודיי� לעדת המערבי�

 הל% לגור בחברו� ויו� יו� ט עבר ע� אשתו ושני ילדיו"בתחילת שנת תרפ
  .למערת המכפלה להתפלל על גלות השכינה ולרפואת חולי ישראל

מערת "היה ליד , אב&ח מנח�"ט ביו� שבת קודש י"כשפרצו מאורעות תרפ
וצו� " מופתי"כשפתאו� עבר ה, וקבוצת פורעי� עמדו להרגו" המכפלה

לקח את אשתו , משעזבוהו פנה לביתו". חכ� היהודי�"להניחו לנפשו כי זה 
ג� ש� השיגוהו הפורעי� והחלו חוסמי� , התחבא במערה מחו# לעירוילדיו ו

לפתע עברו מש� שוטרי� אנגלי� שחלצו� והעבירו� לתחנת , את המערה
  .המשטרה בחברו� ומש� הועברו לירושלי�

והיה , היה בעל חסד עצו� ובעל צדקה גדול לכל ב� ישראל ללא הבדל עדה
פרי� שרוב� עוסק בענייני מוסר מגדולי מזכי הרבי� והדפיס קרוב לעשרי� ס

לק� בחינ� לכל יוח, ודרשות המעוררי� את נפש האד� לדברי� שבקדושה
  .המעוניי� ובלבד שילמד בו

ל הכולל "ב  להרב יוס� חיי� זצ&א"ח" לשו� חכמי�"בי� הספרי� נמצא הספר 
 שלש ,דוד' ז הדפיסו ח" תשכ&ז"שבי� השני� תש, תפילות ותקוני עוונות

' לר" אביר יעקב", ל"חיי� כפוסי זצ' לר" באור החיי�" הספרי� וכ�. פעמי�
ב "מחל", ל"אברה� דיי� זצ' לר" הול% תמי� ופועל צדק", ל"יעקב ענתבי זצ

, "פני אוהל מועד", "נעי� זמירות", "מעיי� גני�", "חכמה ומוסר", "#"האר
, "י"שבחי האר", "יושב אוהלי�", "מי מעיי�", "מחנה יהודה", "בית שמחה"
לקדושי� אשר ", "מלי# טוב", וזאת מלבד ספריו שחיבר, ועוד" תרועת מל%"

  ".     באר#

שליד     "סילוירה"הרבי# תורה בבתי כנסת שבשכונות ירושלי� ובבית הכנסת 
שליד תל אביב מבלי " כפר של�"כיה� כרבה של תקופה מסויימת ו ,,,,ביתו

        .לעזוב את מקו� מגוריו בירושלי�

ל ומנוחתו כבוד "חשו� תש' נפטר ט. וה שלא יספידוהווצ, היה ענו גדול
  . א"זיע. בירושלי�" הר המנוחות"בחלקת הרבני� שב
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  לללל""""זאב חשי� זצזאב חשי� זצזאב חשי� זצזאב חשי� זצבנימי� בנימי� בנימי� בנימי� ' ' ' ' הרב רהרב רהרב רהרב ר

  

שלו חברותא ה, משחר נעוריו הצטיי� רבנו בחריפותו ושקידתו המופלגת
' הגאו� רשסיפר ש. ל"היה זה הגאו� רבי שלמה זלמ� אוירב% זצבלימודי� 

הגיע לישיבת ע# חיי� , היה מפורס� בגאונותו ובחריפותושזלמ� מלצר איסר 
.  היכל בית המדרש היה מלא מפה לפה בטובי הלמדני�,מסר את שיעורוו
,  במחילה מכבודכ�,בנימי� זאב חשי� ושאל'  הבחור רעצרובאמצע דבריו ו

.  שקט השתרר בהיכל.אי% דברי הרב יסתדרו ע� תוספות פלוני במסכת פלונית
של נער " עזותו"מי יודע כיצד יגיב הרב על , תלמידי חכמי� הביטו זה על זה
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, רק החל לדפד� ממקו� למקו�, אמנ� הרב לא הגיב. ירושלמי הנכנס בדבריו
 הבחור הזה הוריד לי את הבניי� אשר ,לאחר זמ� קצר סגר את הגמרא ואמר

  .בניתי וסיי� את שיעורו

והיה מאות� גדולי� שהיו , להפליאס ומפרשיו על הד� היתה "בקיאותו בש
תוקעי� סיכה באחד המסכתות ושואלי� אותו מה כתוב בד� פלוני במקו� 

י או "או רש' הנקב בדברי הגמ, והיה עונה מיד א� בד� פלוני, נקב הסיכה
ובשעת רצו� כשרצה . וקורא את כל השורה וממנה והלאה ברהיטות', תוס

� לבחנו בזה כדי לזרז� להשקיע נת� לה, לעודד את תלמידיו ללמוד בחשק
  . זמנ� בלימוד

זאב לאחד ' ומיד נגש ר, פע� נכנסו כמה קבצני� לבית הכנסת לאסו� צדקה
קבצ� זה גוי הוא , אמר, משנשאל למעשהו. מה� וגירשו מהמקו� החוצה

. השיב לא, שאלוהו הא� הנ% מכירו. ונוכחותו בבית הכנסת פוגמת בתפילה
ה רשו� במצחו ואצלו לא ראיתי והבנתי "ני ש� הויאבל על כל יהודי רואה א

  .שגוי הוא

בהיותו ילד קט� בגיל שש של "על סבו רבי ישעיה זצ, ל סיפר פע�"זאב זצ' ר
מולו קבוצה של הופיעו ,  ברחובות העיר העתיקה בירושלי�הול% לפנות בוקר

 ואמר לו בר במקו�עאחד המקובלי� למזלו  ,שהפחידוהו מאודכלבי� גדולי� 
סמו% וכשהגיעו .  רק יחזיק בחגורתו ולא יאונה לו כל רע,אי� לו מה לחשושש

עבר שעד , תלמידי� בפני רב�כ  בשורההכלבי� דו�נעמדו , לאות� כלבי�
 כל הכלבי� נעמדו דו�למה , מקובלה שאל את ,ישעיה' רוהילד . אותו צדיק

ומר על שא� אד� , בשמירה זוהכל תלוי . הבריתשמירת , והשיב לו ,בפני%
  .  שו� בריה בעול� לא יכולה לנגוע בו לרעה,בריתו

 יהודי אחד מצרפת שהיה רחוק מקיו� מצוות חל� במש% כמה לילות רצופי�
אד� זה טלפ� לדודו הגר באר# , מהשזק� אחד מוכיחו לשוב בתשובה של

דודו יע# לו לבא לאר# ושניה� יסעו יחד לכותל , וסיפר לו את חלומו המטריד
זאב יושב ' בהגיע� לכותל ראו את ר, בקש הכוונה מה לעשותהמערבי ל

הנה , זה הזק� שראיתי בחלומי, הצרפתי נדה� ואמר לדודו, ואומר תהילי�
  .הוא ממתי� לי כא�

מסורת מפורסמת בי� גדולי ירושלי� ספרדי� ואשכנזי� בדורות שעברו שבכל 
 שזכו והיו ,יו� ששי לאחר חצות האבות באי� לכותל המערבי להתפלל

  .זאב היה מקפיד ללכת לכותל בכל שבוע בזמ� זה' ולכ� ר. לראות�
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ג� בהיותו מטופל בבית החולי� היה מתחמק ממיטתו ומגיע במסירות נפש 
אחד מתלמידיו שהיה רגיל לקחתו לכותל הודיעו שהיו� . לכותל בזמ� זה

יצטרכו להזמי� מונית כי המשאבה התרוקנה מהשמ� עקב תקלה מורכבת 
ה למכונית ובבדיקה במוס% נאמר לו שבשו� אופ� אי אפשר לתקנה עד שנגרמ

ולמרות שהנהג , ניסע ברכב% לכותל כרגיל, זאב' השיבו ר. השבוע הבא
כתלמיד . בא ע� רכב% ונסע, זאב על שלו' הסביר שהדבר בלתי אפשרי עמד ר

 ,זאב והתניע את רכבו ונסעו יחד ושבו לבית� כבכל שבוע' נאמ� ציית הוא לר
בתחילת שבוע לאחריו חזר התלמיד למוס% לתק� את הרכב ובעל המוס% אמר 

  .באת לצחוק ממני הרי תקנת אותו והמשאבה תקינה ומלאה בשמ�, לו

כ ללמוד "הקפיד לקו� בחצות לילה ולערו% תיקו� חצות על גלות השכינה ואח
וג� בלילות שנת� שיעורי� ברחבי האר# והיה מגיע , את לימודיו הקבועי�

  .לביתו כחצי שעה לפני חצות היה נח מעט ועומד בחצות לעבודת הקודש

ל היה ממזכי הרבי� הגדולי� בדורנו והיה מכתת רגליו לרדת "זאב חשי� זצ' ר
אל הע� בכל רחבי האר# ובפרט במושבי� שבה� שוכנו העולי� מעדות 

וזאת מלבד שעורי התורה הקבועי� , המזרח ולעורר� לחיי טהרה וקדושה
" בית אהר�"ובבית הכנסת " חברת אהבת חיי�" מוסר שני� רבות בשהיה

ג� הזהיר , במתק שפתיו קירב רבי� לחיי תורה ומצוות. שבשכונת בית ישראל
. ורבי� השיב מעוו�, ובנושא שמירת העיני�, ל"רבות בענייני פגמי הברית רח

 חכמת כ� היד"כמו כ� הוא ואבי היו בקיאי� למצא את פגמי האד� על פי 
  .ונסתייע בזה לעורר בני אד� לתק� מעשיה� ואורחות חייה�, "והפרצו�

 זה שהוא יש בידי חוברת בנושא ,זאב היה בקי בחכמת כ� היד והפרצו�' ר
ואבי דר% , זאב דר% לימוד זה קירב רבי� בתשובה' ר, ל" ע� אבי זלמד יחד

אש והיות ואבי ג� היה בקי בקריאת נרות השבת ה. לימוד זה ריפא רבי�
, וחכמה זו היתה בידו מעת היותי קט� בשני�:) 'ראה זוהר בראשית נ(והשלהבת 

  .זאב' סביר להניח שג� תורה זו למד יחד ע� ר

כל שנה אומר שהשנה יבא משיח ' מדוע כב, פע� בנסיעתינו יחד שאלתי אותו
ל וכשעוברת השנה וטר� הגיע המשיח "וממציא ראיות מפסוקי� וממדרשי חז

את סוד ' האי� להניח בידי ה, וקי� ורמזי� לבואו בשנה הבאהמחפש פס' כב
כי מחפש הוא ראיות , והשיב לי. זמ� הגאולה ולא להיות ממחשבי הק#

מהתורה לביאת המשיח בכל שנה כדי שא� יעלה ברצונו יתבר% לגאול אותנו 
משקל פסוקי� אלו וסודותיה� יעמוד להכריע לצד , ומדת הדי� תקטרג
  .  ודברי פי חכ� ח�. ת פי המקטרגהגאולה ויסתמו א
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וזיכני להשתת� עמו באחת , למע� שמו באהבה' זאב נלח� מלחמות ה' ר
המוזכר בד� (, כנגד אחד מתלמידיו של אותו רשע משה, ממלחמות קשות אלו

זאב ושמירת עיניו שלא להסתכל על '  וראיתי את גודלו וחסידותו של ר)ז"קפ
   .רה מגרונו ואי� כא� המקו� להארי%וממש רוח הקודש דב, פני אד� רשע

כמה ימי� לפני פטירתו ביקש לראות את פני , מרוב השתקקותו למשיח
א� את המשיח לא , התנוקות שנולדו במשפחתו והביט בפניה� בחיו% ואמר

לפחות אני רואה פני תנוקות אלו שה� ודאי יזכו לראות פני , זכיתי לראות
  .אשריה� ואשרי חלק�, משיח

זאב לתת שיעורי� כסדר� מידי ערב ' ירת סבי בהשפעת אבי חזר רלאחר פט
  .בחברת אהבת חיי� לזכוי הרבי� במש� תקופה ארוכה

כבר כתבתי למעלה שכחדשיי� לפני פטירת מר אבי הוא אמר לי כי בליל שבת 
זאב חשי� ופניה� האירו באור ' מנח� יחד ע� ר' באו אליו בחלו� סבי ח

באנו להודיע% שאנחנו מכיני� ל% מקו� . תתכונ�, ואמרו לו אברה�, יקרות
  .לידינו

  .א"זיע. ח ונטמ� בהר המנוחות בירושלי�"ז חשו� תשמ"ל נפטר בי"זאב זצ' ר

  לללל""""שלו� אהר� לופס זצשלו� אהר� לופס זצשלו� אהר� לופס זצשלו� אהר� לופס זצ' ' ' ' הרב הגאו� חהרב הגאו� חהרב הגאו� חהרב הגאו� ח

ל שהיה תלמיד "יעקב לופס זצ' ה לאביו הגאו� החסיד ח"ז כסלו תרס"נולד בי
רבו בקבלה של המקובל היה ו, ש"חכ� עצו� שהתפלל על פי סידור הרש

  . ויחדיו עסקו ג� בסגופי� וגלגולי שלגל"מרדכי שרעבי זצ' הקדוש ח

הקי� עולה ניסי� ' בכורו רבנו . דולי תרומת הקודשייעקב היו ג' כל בניו של ח
כ היה רבה " ואח, לעדה החלבית שהגרו לש�נרו בברזיל'של תורה בריו דה ז

 מרבני היהאליהו ' חיעקב ' של חו ובנ". חברו�"הספרדי של עיר הקודש 
שבעיר העתיקה וממגידי השיעורי� בה " פורת יוס�"הישיבה הקדושה 

אברה� לימד אחר כ% ' ה, יעקב' חל  ג� בנו ש.ומתחילת הווסדה ועד פטירת
שלו� הל% בדרכי אביו ואחיו וזכה וזיכה את ' ור .עד פטירתו" פורת יוס�"ב

  .ומו האחרו�ותו ועד י בתלמידי� מילדהרבי� והרבי# תורה

ובניו יחד ע� החברה קדישא נגשו לטהר , יעקב' ז נפטר ח"ז כסלו תרצ"בליל י
ולפתע כול� נאלמו דו� וידיה� רעדו , את גופתו ולהורידו אל מקוה הטהרה

  .כי הרגישו שהנפטר יורד במקוה לבד ומסייע בטבילתו
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  לללל""""שלו� אהר� לופס זצשלו� אהר� לופס זצשלו� אהר� לופס זצשלו� אהר� לופס זצ' ' ' ' חחחח

אליהו ואמר ' יעקב בליל ששי בחלו� לבנו ח' כמה חדשי� אחר פטירתו בא ח
 )מטבע של חמשה גרוש(" שילינג"' לו ל% לאמא כי היא בצער שאי� לה אפי

   . מיד בבוקר הל% לבית אמו ומצא שהחלו� אמת, להוצאות שבת

ה בראשותו של הגאו� תשהי" אוהל מועד"שלו� בישיבת ' בצעירותו למד ח
" פורת יוס�"ג ישיבת "ה בשנת תרצל וכשנפתח"שלמה ליניאדו זצ' האדיר ר

הל% רבינו אחריו ונכנס ללמוד בה בהיותו , שלמה נתמנה לעמוד בראשה' ור
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במש% שני� סדר הלימוד היה קבוע מחצות לילה ועד צאת . י שני�"ב� ח
  .כשדקות ספורות נתפנו לאכילת לח� וגבינה או לח� וזעתר, הכוכבי� למחרת

חלקי שולח� ערו% ' ס וד"בקי בכל השבהיותו ב� עשרי� ושש שני� נמצא 
מגדולי רבני ירושלי� " יורה  יורה ידי� ידי�"וקיבל סמיכה להוראה ולדיינות 

ב� ציו� אברה� ' ל והאב בית די� ר"אברה� פילוסו� זצ' ודייניה ובראש� ר
  . ל"קואינקא זצ

ל את אגודת בני "יהודה צדקה זצ' ה  הקי� יחד ע� רעו ועמיתו ח"בשנת תרצ
, שקבצה נערי� וקרבה אות� לתורה ומצוות" מקבציאל"ר ספרדי� נוע

היו אלה נערי� שנאלצו לצאת לעבודה . במסגרות של שיעורי ערב לנוער
, לעזור בפרנסת בני משפחת� עקב העוני הכבד שהיה נחלת רוב בני העיר

  .היו נפלטי� ומתדרדרי� לרחוב החילוני הקור#" מקבציאל"ואלמלא 

צרכו לעבוד אבל לא היו בשו� מסגרת לימודי� כי לא היו ג� לנערי� שלא הו
ולעיר העתיקה נמנעו הוריה� , בשכונות החדשות ישיבות ללימוד תורה

פתחה מקבציאל בבית הכנסת צופיו� שבשכונת , לשלח� מסיבות שונות
הבוכרי� ישיבה לכל היו� שהצילה רבי� והפכה חלק� לתלמידי חכמי� 

  .בתי� בני תורה ויראי שמי�וחלק� לבעלי , ומורי הוראה

שלו� לש� שמי� וללא קבלת ' הלימודי� ניתנו על ידי הרבני� ובראש� ח
שכר כלל ולכ� העוני בבית� היה כבד ומאכל� הקבוע היה לח� יבש רטוב 

  .במי� ומלח

חמש עשרה שני� פעלה אגודה זו וזכתה לשלוח קבוצות גדולות של תלמידי� 
ועשתה גדולות , גדולי תורה ומרביצי תורהש� הפכו ל" פורת יוס�"לישיבת 

  .ונצורות בקרב הע� והנוער

בי� מטרות אגודת מקבציאל היתה הפצת תורה וחזוק הע� דר% דרשות בבתי 
והמריצה תלמידי חכמי� צעירי� לצאת אל הע� , הכנסת הרבי� שבירושלי�

' חו, 'ולחזק� בקביעת עיתי� לתורה ולחינו% בניה� בתלמודי תורה וכדו
בכל שבת דרשות ושיעורי� בבתי הכנסת והקהל אהב לשמוע אותו נת� ו�  של

וממקומות , מדבר בלהט מעומק לבו ומשלב מעשיות ומדרשי� בדבריו
  .רחוקי� נהרו לשמוע את דרשותיו

ועד החינו% "ה הקימו חכמי ירושלי� וגדוליה האשכנזי� את "בשנת תש
מי� ולייסד נוספי�  כדי שמטרתו היתה לחזק את תלמודי התורה הקיי" החרדי

להציל משחת את ילדי העולי� התמימי� שעלו מארצות המזרח בכל שנה מאז 
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סיו� מלחמת העול� הראשונה בהמוניה� ושלחו את בניה� לבתי הספר 
והנציגי� , החלוניי� כי לא ידעו להבדיל בי� קודש לחול ובי� אור לחוש%

' וח, שלו�' וח, ל"� זצב� ציו� חז' זה היו ח" וועד"הספרדי� שהשתתפו ב
  .ל"יהודה צדקה זצ

והיה מסתגר בבתי הכנסת " בית ישראל"' ח עבר לגור בשכ"בשנת תרצ
שבשכונה ולומד ימי� ולילות ונשות השכונה שהבחינו בו ובקדושתו 

  .ובהתמדתו היו מביאות לו דברי מאכל ומשקה שיוכל ללמוד ללא הפסק

פילה נת� שיעור קבוע לבעלי כל ימיו הקפיד להתפלל בהנ# החמה ואחר הת
והוא . רבי� נשארו לשמוע את דבריו בטר� צאת� לעבודת יומ�, בתי�

ובקושי מצא כס� לקנות לח� יש� , המשי% לעסוק בתורה כשביתו ריק� מכל
  .שמחירו היה מחצית מלח� טרי ואותו לבד אכלו כל בני ביתו

ה� את פת לחמו כבר אז היה ידוע כבעל צדקה וחסד ומכניס אורחי� ונות� ל
ואנשי� שהכירוהו כישר ונאמ� נתנו בידו סכומי� ניכרי� שחילק� , היחידה

  .לצדקה ולא שייר לעצמו כלו�

שומרי " מחבר ספר ל" זצאהר� רוט' ר ר"היה ב� בית בבית� של האדמו
 נשיא העדה ל" זציוס� צבי דושינסקי' ושל ר ,"טהרת הקודש"ו" אמוני�
ולבו , ע את דרשותיוושמכדי ל בבית מדרשו  והתפלל כל ליל שבת,החרדית

דושינסקי חזקוהו שבעתיי� '  דרשות הר,שהיה קנאי לכל דבר שבקדושה
  .לעמוד על משמרת הקודש  ללא חת

 והצטר� ל"עמר� בלויא זצ' ר' ג החסיד מקנא קנאת ה"היה ידיד אמת להרה
על " מאה שערי�"' הרבה פעמי� להפגנות שער% מדי יו� ברחובות שכ

  .מרת הצניעות וחזוק שמירת השבתמש

נלחמו באנגלי� ש" אצל"המחתרת היתה מרכז לחיילי " בית ישראל"' שכ
הפכו אותה למקו� מחבוא לעצמ� ולנשק שברשות� וגרמו לנערי� קלי דעת ו

'  העדה החרדית העבירו לחרבני , שהתלהבו מה� לרדת מחיי תורה ומצוות
ס לעובי הקורה לחזק� נהוא נכשלו� שמות של נערי� שהיו בסכנת דרדור ו

  .ולהשיב� לדר% התורה והמצוות

הסבא ופעל כמותו באות� דברי� בית ישראל שבו גר שלו� גר בשכונת ' ח
עצמ� של הצלת הנוער ומת� בסתר לנצרכי� בסכומי עתק כשלעצמ� לא 

כ� היו לשניה� ידידי� כמו  .השאירו עוללות מהסכומי� וחיו בעוני מופלג
 ואי� לי צל של ספק , ורבני פורת יוס�ל" זצעמר� בלויא' ת רמשותפי� כדוגמ
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למרות שלא שמעתי על כ% , ביניה� קשרי ידידות ושיתו� פעולהה שהי
  . ו היה להסתיר את מעשיו ולא להזכיר� כללכמהסבא כי דר

 מוסררה ופתח ש� תלמוד תורה 'ח עבר לגור בשכ"מיד לאחר מלחמת תש
השפעתו ממשחטת הנשמות  שהועברו בוהצליח למלאותו במאות תלמידי�

 לחינו% ממלכתי של מל% , של מיני� ואפיקורסי�" הממלכתיחינו%"של ה
  . ה"מלכי המלכי� הקב

בעליה הגדולה של עדות המזרח לאר# שוכנו העולי� במכלאות אהלי� 
לניתוק " חינכו�"ופחוני� סגורות כדי לבודד� מהישוב הדתי שבאר# ו

יימו בארצות מוצא� ופתחו לבניה� משחטות ממסורת� המפוארת שאותה ק
שלו� היה החלו# לעוד אנשי גילו ' ח, "בתי ספר ממלכתיי�"נשמות המכוני� 

שהתגנבו למחנות אלו בשעות בוקר מוקדמות בסכנת ייסורי� ומאסר א� 
, ייתפסו ועודדו את העולי� לשמור על התורה ומצוותיה ולארג� שיעורי תורה

במחיר סכנת ' הורה ולבקש לה� חינו% דתי ואפיולהלח� על נפש בניה� הט
נאמני� ביד� הצליח ורבי� ה� הצעירי� שבזכותו נשארו ' וחפ# ה, הרעבה

    .ובחלק� ג� תלמידי חכמי�, ולתורתו' לה

ראשי לעיר עכו הרב השלו� לקבל את משרת '  הוצע לח י"בקי# שנת תש
 לאחר הפצרת ."רב מטע�"שלו� התנגד להיות ' מטע� הרבנות הציונית וח

לקבל את המינוי " פורת יוס�"ל ראש ישיבת "עזרא עטייה זצ' מורו ורבו ח
שיורהו את ' כשליחות למע� כלל ישראל התלבט מאוד בעניי� ונשא לבו לה

, ל ואמר לו"יעקב לופס זצ'  בלילה בא אליו אביו הקדוש ח,הדר% בה יל%
" סליחות"מצאי� במחזור המילי� אלו נ( "עמוד כגבר והתגבר"ראשי תיבות " עכו"

  .שלו� לקבל את המשרה ' לאחר דברי� ברורי� אלו נאות ח   )לעדות המזרח

את כל " ועדת המינוי"שהציעו עצמ� למשרה זו זימנה " רבני�"היות והיו 
. המועמדי� לשמוע מה בפיה� ולהתרש� מאישיות� ולהחליט מי מה� ייבחר

, ה של תורה וקדושה בלבדשלו� הביע את דעתו על הנהגת העיר בדרכ' ח
בני אד� חושבי� שה� ", דבר שהיה לצניני� בעיני הוועדה ולבסו� הוסי�

אלא משמי� הדבר מוכרע ,  א% לא כ� הוא,הקובעי� ומכריעי� מי יהיה הרב
ואכ� למרות עמדתו הנחרצת ". ובני אד� מחליטי� כבובות מופעלות בלבד

שלו� ' רצו� שמי� נעשה וחככפויי� ממש , ללא נשיאת פני� לחברי הוועדה
שלו� משתיי% לאנשי ' נדמה היה לאנשי הוועד שחמשו� מה כי , נבחר

 ."לפי התל�"המזרחי ושלמרות דבריו יהיה אפשר לקנותו בכבוד וכס� שייל% 
  .נבחרתי לרב העיר עכו בטעות, שלו� אמר' כששמע זאת ח
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 אי� ספק תיש להדגיש שא� טעויות מעי� זו היו נעשי� ג� בעיירות נוספו
   .שהמשיח כבר היה עמנו

שלו� לעכו באוטובוס ציבורי כשמטלטליו המעטי� ' י הגיע ח"באב תש' בכ
" מדינת ישראל"שהעניקה  " דירת השרד המפוארת" ונכנס ל,עמו בתא המטע�

שהיתה דירת סוכנות בת חדר וחצי ללא , לרב עיר גדולה המכה� מטעמה
מי� היו . בטו� משמש כתחלי� להאמבטיה או מקלחת וללא ריצו� כשמשטח 

  .&במצב זה נשארה הדירה עד ליומו האחרו�ו. רק במטבח הקטנט�

לאחר שהניח את חפציו פנה לחפש בית כנסת לתפילת מנחה ולתדהמתו 
המלא במוכרי� " שוק" ג� ב  לו שבכל השכונה הגדולה אי� דבר שכזה רנתבר

 אנשי� לחנות ירקות שלו� קיב# מני�' וח, יראי שמי� לא נמצא בית כנסת
היתה זו תפילת מנחה בציבור . שבעליה הסכי� לנדב את חנותו לתפילה

  .הראשונה לכל המניי� מאז באו לעכו

ברובה מאוכלסת ו.  מדבר רוחני שמ� מכל ריח של יהדותהעיר עכו היתה
כמעט ות מוצא� צבארששעלו שנה שנתיי� קוד� ובעולי� חדשי� הגדול 
ובבוא� ,  בשלמות כולל שלש תפילות ביו� במני� תורה ומצוותו שמרכול�

לאר# נשלחו לעבודת כפיי� קשה שלא נתנה לה� זמ� ואפשרות לארג� 
 חינו% יהודי וכשרות המזו� היה רחוק .תפילות בציבור ושעורי תורה

 ,מתודעת� כי לא הבינו את משמעות החינו% אליה�  הלכו ילדיה� ללמוד
ה להשכיח מה� כל דבר רצשטו� להשו. וחשבו שהכל באר# ישראל כשר

בית הכנסת ומקוה טהרה הס בניית , בנייני ציבורבנה למרות ש, קודש
 וחלק� התפללו במני� עראי תפילת ,רוב� הגדול התפלל ביחיד. מלהזכיר

 בתי כנסת בודדי� . ובחור� ג� לפני זמ� תפילה,שחרית בלבד ללא ספר תורה
כמעט ולא היתה נגישות ולי� ולע, הוותיקי�הגרי� את  היו בעיר ששמשו

   . אליה�

ולתפילת מנחה ,  מני� קבוע לתפילת שחרית בנ# החמהארג� מידשלו� ' ר
 ובד בבד דאג .הל% כל יו� לשוק וקיב# מני� שהתפללו אתו באחת החנויות

את הכספי� הוא גייס . לבניית בית כנסת מרכזי בקרבת השיכוני� שבשכונתו
ובתו% זמ� קצר הוק� בית .  ככל האפשרבעצמו ועמד על הפועלי� לזרז�

 ולכ� הפ% הרב ,הכנסת שהפ% למיגדלור לכל העולי� בכל הקשור לנושאי דת
ס למקו� לימודו העיקרי במש% כל שעות היו� ופתח ש� מרכז "את ביהכנ

  .כולל בית די� לבוררות, פעילות לכל ענייני העיר הרוחניי�
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שלו� דאג לפתיחת מקוואות ' מקוה טהרה אחד היה לכל העיר בבני� יש� וח
  .נוספי� כשג� למימונ� דאג בעצמו

 ומיד בבואו ,משחטות החינו% החילוני לא נת� לו מנוחב% חונחינו% הנוער ש
לבנות בבתי� ששכר לש� כ% וכיתת " בית יעקב"הקי� תלמוד תורה לבני� ו

רגליו מבית לבית לשכנע את ההורי� לשלוח ילדיה� לתלמוד תורה במקו� 
ובזמ� קצר עברו מאות בני� ובנות מהמשחטות למקומות . ו% החילוניהחינ

ס החילוני יפוטר "ולמרות שההורי� הוזהרו שכל המוציא ילדיו מביה. הקודש
 למסור עצמ� ופרנסת� עבור חינו% קדוש שלו�' שיכנע� ח, מעבודתו
 למותר לנחש מניי� צצו אנשי� שכעסו על פעילותו לרישו� הילדי� .לילדיה�

ולא . שלו� המשי% ללא חת מבלי להתייחס אליה�' וח, קו עליו אבני�וזר
ופתח כמה תלמודי תורה וגני ילדי� ברחבי העיר , הסתפק בתלמוד תורה אחד

מעוטי יכולת  את דמי שכר ונת� להורי� ". בית יעקב"ושני בתי ספר לבנות 
  .הלימוד ודמי הספרי� והמחברות

. ורני ודאג לפתיחת ישיבה במקו�ללא לאות הצעיד את קהילתו לחינו% ת
ג ומלבד תלמידי הישיבה הגיעו לש� נערי� "הישיבה נפתחה בשנת תשי

  .שחונכו בבתי הספר החילוניי� ואחר הצהריי� באו ללמוד תורה במקו�

בכל הזדמנות היה משפיע על ההורי� להעביר את ילדיה� לחינו% תורני ורבי� 
ת ישועות לא נענו עד שהבטיחו שבאו לבקש את ברכותיו שהתפרסמו כפועלו

  .להעביר את בניה� אל הקודש

שלו� ימי� רצופי� וחזר עמה� על ' ילדי� שפגרו בהבנת הנלמד ישב עמה� ח
ע� בוגרי תלמודי התורה שבהשפעתו המשיכו .  עד שהתמצאו בוהלימוד

בישיבות במרכז האר# היה עומד בקשר מכתבי� רצו� ומעודד� להתמיד 
 ואלה בשוב� לחופשה לבית� טר� שנכנסו לבית� באו ,ולשקוד על התורה

  .שלו� לברכו ולדרוש בשלומו' לח

ג� בגילו המבוגר לא נח בשלוה עקב כל נשמה מישראל שהיתה בשבי החינו% 
כדי , ועלה קומות תחת שמש קופחת כשאגלי זיעה נוטפי� ממנו, של המול%

העביר מבית ספר  ופע� הצליח ל, לשכנע הורי� לשלוח ילדיה� לחינו% תורני
  .ס נסגר מחוסר תלמידי�"הובי, "בית יעקב"י� בנות לשאחד שלש מאות ושל

דאג להעביר ילדי� מבתי ספר חילוניי� התאמ# להוציא ילדי� ש מר# אותוב
המשחטות "ב� ראה ערב רב מסוכני� יותר מ" המזרחי"שלמדו בחינו% של 

ו ההורי� כי יחשב, ואמר שהנזק שבה� כפול ומכופל, "הממלכתיות
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והתלמידי� שהחינו% הוא על ברכי התורה כשלמעשה ה� מנוכרי� ממנה על 
 ומנע רבי� מללכת לישיבות ההסדר וחזק� ללכת .ידי לימוד פושר וחסר

ש� עושי� הסדר , זו לא ישיבה" הסדר"לישיבות קדושות בלבד והיה אומר 
  .התורה צריכה להלמד ללא כל תוספות וללא פשרות, ה"ע� הקב

טה  פחד על נשמתו שלא ת"כי השוחד יעוור עיני חכמי�"לו� שידע ש' ר
שלא ומיד בבואו לעכו קיבל על עצמו , מהאמת בגלל המשכורת הממשלתית

יקי� 'וחילק את כל המשכורת לצדקה בצ, להנות מכספי משכרתו כרב ראשי
 והסכימו , אליו ה� נכנסו ללא שיהיה לו מגע יד ע� כספי� אלוישר מהחשבו�

וכדי . אשתו לחיות בעוני כבד ובתנאי� קשי� למע� עקרו� טהור זההוא ו
היה רגיל לשיר את , לזכור את ירושלי� של מטה ומורי דרכו שלאור� הל%

עמר� בלויא ורבני העדה החרדית וזה ' ר' הפזמו� ששרו ידידיו מקנאי קנאת ה
. שבי�ובה אנו מתח, התורה היא חיינו, ולו אנו עבדי�, הוא מלכנו' ה". תכנו

בדר% . י�עסק� אי� אנו מתובחוקותיה, ובשלטו� כופרי� אי� אנו מאמיני�
  ."לקדש ש� שמי�, בדר% התורה נל%, התורה נל% באש ובמי�

בתחילת כהונתו הנחה את השוחטי� המקומיי� שלא למכור לאטליזי� אלא 
, להמנע מבעיות ניקור החלב וכמנהג ירושלי�כדי חצי עליו� של הבהמה 

ומחוסר ברירה הוכרחו לעשות , ר הכשר הרבנות המקומיתאחרת יוס
נ� שאר ענייני הכשרות לקח� תחת חסותו והעמיד משגיחי� יראי . כהוראתו
  .שו מלאכת� באמונה ולא נרתעו מאיומי� ובזו למת� שוחדעשמי� ש

ועמד כנגד� , איומי� רבי� קיבל מאנשי� שהסיר או מנע מה� את הכשרו
' וה, ות שלו תהיה אמיתית וללא קולות ופשרותכארז בלבנו� ודאג שהכשר

וכשנתבע  על ידי בעלי אול� על נזקי� שנגרמו כתוצאה מהסרת . היה בעזרו
ואכ� התובע נאל# לצאת , "אדוננו אדו� עול�" ואמר ,ההכשר לא התרגש
  .ל ומשלא הופיע למשפט בוטל התיק"בערב המשפט לחו

לעיני , א מחמיר בניקור הבשרכותו על שהוהכשאחד המוכרי� הרי� עליו יד ל
שלו� ' עד שח, הכל נתייבשה ידו ולא שבה לאיתנה ג� כשבקש את סליחתו

  . התפלל עליו ואז חזרה לפעול

כמו כ� עמד על משמר הצניעות בעיר עד שכל מי שהלכה בלבוש לא צנוע 
שלו� ברחה על נפשה כי ידעה שהוא ירעיש עליה את ' וראתה מרחוק את ח

ומעול� לא סידר חופה וקדושי� במקו� לא היתה . קה רבההעול� בקול זע
  .הצניעות לשביעות רצונו
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דתיי� "ריה וראשיה ובעייני יפעולות אלו היו לצניני� בעיני חברי הע
שניסו לבלו� את מעשיו והזמינוהו לנהל את ענייני הדת בעיר " פשרניי�

שיבואו המכיל צוות פקידי� ופקידות " המועצה הדתית"מהמשרד הרחב של 
. במקו� שינהל את ענייניו מבית הכנסת שבו קבע את משכנו הצר" עזרתו"ל
ועדת "ואז פתחו ה� בזעקה ובקשו להקי� , שלו� שהבי� את מזימת� נמנע' ח

והקהל שאהב את הרב וראה בו איש אמת , על התנהלותו של הרב" חקירה
ו  מחה נגד צעד זה ומשהבינ,אוהב הבריות ומקרב� לתורה לש� שמי�

מתנכלי� אלו שמעשיה� גור� לזע� ההמוני� עליה� הפסיקו ע� זה  
שלו� את ' מח רדי� המתאימי� הצליחו למנועשובעקבות קשריה� במ

' ח. משכרתו לכמה חדשי� בתקוה שהדבר יגרו� להתפטרותו או להתפשרותו
  .שלו� לעג לה� באומרו אני שונא בצע ואמשי% בתפקידי לעשות רצו� קוני

ונגלתה בדבריו , שרתה עליו בדר% קבע יימו תמיד ורוח הקודשברכותיו נתק
' לא היה אחד שנתבר% על ידו ברפואה שלמה שלא נתרפא מיד ואפי. ומעשיו

הרבה פעמי� כששלוחי חולי� באו ע� שמות החולי�  . ממחלות קשות
שלו� את הש� הנכו� ברוח ' להתבר% ולא ידעו את ש� א� החולה השלי� ח

  .שחקרו ומצאו בדבריו, ל�הקודש להפתעת כו

ופע� לפני , שלו� הקפיד שכל הקהל יתפללו מתו% סידור מילה במילה' ח
שלו� ואמר ' מיד צוה ח, תפילת ערבית נפסק זר� החשמל ועלטה שרתה

  .. והתפילה החלה,כי נדלקו המנורות כול�" ויהי אור"ומיד " מנורות הדלקו"

 והכנסת סדות תורה והחזקת מכל חייו חי בצמצו� ואת הכס� חילק לצדקות ל
כשרצו תלמידיו לרצ� את ביתו . כלה ותמיכה בעניי� בכלל ובבני תורה בפרט

 וללא מקרר חשמלי וללא .מנע� בהמליצו לתת את הכס� המיועד לצדקה
ג� לנשואי בתו הגיע . שלו� ובני ביתו את רוב חייה�' מכונת כביסה עברו ח

  . ועמה הגיע ג� לחתונת נכדתו, בתשלו� ע� חליפתו הישנה שלבש מידי ש' ח

, מדי יו� היו נערמי� על שולחנו מכתבי� רבי� בבקשת תרומה להכנסת כלה
ולכול� שלח ביד ' החזקת בני תורה ותלמודי תורה וכדו, למשפחות במצוקה

פתוחה ונדיבה את כספי משכרתו ועוד כספי צדקה ומעשרות שקיבל מאנשי� 
הכל  לנצרכי� ולא שייר לעצמו כלו� וחי שלח ו, הו וסמכו על יושרושהכירו

 רובו  כס� זהג� ו,שי� אישית לצרכיורק מפרוטות  בודדות מכס� שנתנו לו אג
  .  זר� במעטפות הצדקה ששלחהגדול

קי� 'בהנחת הציואחד האברכי� מתלמידיו היה בא לעזור לו לחלק את הכס� 
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כס� שלו� שכל ' פע� אחת אמר האבר% לח .במעטפות והכנת� למשלוח
החשבו�  והמזומני� נגמר ויש עוד בקשות לצדקה המוערכות בשלשת אלפי� 

משסיי� , שלו� לארו� הקודש ובקש רחמי� על קופת הצדקה' מיד ר# ח, שקל
י שעה הגיע אד� ששל� מכיסו שלשת אלפי� שקל צלאחר כח, שב ללמודו

 לפני חצי שעה עלה בדעתי לתרו�,  באומרושלו� לצדקה' במזומ� ונת� לח
  .ובאתי מיד לתת אותו כדי לא לעכב בידי כספי צדקה, סכו� זה

שלו� לעשרת אלפי� שקל לצדקה עבור שבעה חתני� ' בפע� אחרת הוצר% ח
. שלו� למרו� ובקש עזרת שמי�' נשא עיניו ח ,בני תורה שבקשו את עזרתו

שלו� מעטפה עבה לצדקה ' לאחר כמה רגעי� נכנס אד� לבית הכנסת ונת� לח
  .למותר לציי� שבמעטפה היו עשרת אלפי� שקל בדיוק, צאמהר ויו

, שלו� לאחד מבתי הכנסת ודרש לקהל בשבח תפילת וותיקי�' פע� כשנכנס ח
 מי ,שלו� ענה' הקהל וביזה את הרב במילי� פוגעות ומכאיבות וחק� אחד מ

ומיד נפל אותו אד� ונפטר לעיני . משמי� יתבעו עלבונו, שדורש לכבוד שמי�
  .דה�הקהל הנ

שבת "פנה אליו בנוע� ואמר לו , שלו� יהודי שמנסר ע#' שבת אחת ראה ח
באותה שבוע נקטעה ידו . % במלאכתויוהמש, "אז מה"השיבו הלה ". היו�

וכול� תלו זאת בחוצפתו . לאחר זמ� קצר נפטר, בתאונה ולאחר שעמד במרדו
  .שלו� כשהעיר לו על חילול השבת' לח

' שלו� מהקהל להתפלל לרפואת ח' ת בקש חשבת אחת  לאחר תפילת שחרי
הקהל , שהיה ידוע כאד� צדיק ומלומד בניסי� "משגב ע�"מסעוד רבה של 

שלו� אמש בא אלי ' אמר לה� ח,  אתמול ראוהו בריא ושל� התפלאושביו�
. מסעוד חולה ושיש להתפלל עליו'  ואמר לי שחשמעו� בר יוחאי בחלו�' ר

מסעוד בליל שבת באופ� משמעותי ' כשבדקו הדבר מצאו שאכ� נחלה ח
  .ונזקק לתפילת הציבור

רבי אלעזר ב� חרסו� מחייב את , הלל מחייב את העניי�, ל"אמרו חז
' ' ' '  ח ח ח ח,,,,ועתה יש להוסי�ועתה יש להוסי�ועתה יש להוסי�ועתה יש להוסי� )ה " יומא ל'מס(. יוס� מחייב את הרשעי�, העשירי�

מטע� השלטו� שבאר# מטע� השלטו� שבאר# מטע� השלטו� שבאר# מטע� השלטו� שבאר# """"המשרתי� המשרתי� המשרתי� המשרתי� שלו� לופס מחייב את רבני העיירות שלו� לופס מחייב את רבני העיירות שלו� לופס מחייב את רבני העיירות שלו� לופס מחייב את רבני העיירות 
        ....""""ישראלישראלישראלישראל

ה ומנוחתו כבוד בהר המנוחות "ו חשו� תשנ"טובה בכנפטר בשיבה 
  . בירושלי�

.  
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  יאיאיאיאפרק פרק פרק פרק 

        ....ו צדיקי� וצדיקי� נסתרי�ו צדיקי� וצדיקי� נסתרי�ו צדיקי� וצדיקי� נסתרי�ו צדיקי� וצדיקי� נסתרי�""""לללל

 שיש בעול� אלפי צדיקי� בכל )ה"סוכה ד� מ' מס(, אמרו חכמינו זכרונ� לברכה
אמנ� שלשי� וששה . דור שזוכי� לקבל פני שכינה מדי פע� בעוד� בחיי�

ו " יש ל"תקוני הזוהר"ספר ולפי (נה בכל יו� צדיקי� יש שזוכי� לקבל פני השכי

וג� בה� יש דרגות שונות כשהמעולי� שבה� נקראי� .) ל"ו בחו" ול,י"כאלה בא
וחלק� , וחלק� נסתרי�, חלק� ידועי�, ו צדיקי� אלו"ל) ש�' גמ( ".בני עליה"

 והכל כפי צור% )כדוגמת הבעל ש� טוב הקדוש(. כ מתגלי�"בתחילה נסתרי� ואח
ו ה� נסתרי� ואי� זה נכו� "משו� מה נשתרבב בתודעת הציבור שכל הל(. הדורהזמ� ו

א� על פי שיש לו רוח , ו  הצדיקי� הנזכרי�" לא כל צדיק נסתר שיי% להל)כלל
וכשכותב אני בספר זה על צדיקי� נסתרי� לא בהכרח . הקודש וצופה למרחוק

ו "ניה� היה מהלולא ישבתי בשמי� ולעול� לא אדע מי מבי, ו"היו כול� מהל
  .פרט לאות� שהעידו עליה� גדולי� וטובי�

, בקי בכל חלקי התורה. ו צרי% להיות ענו וצנוע ואינו מקפיד כלל"צדיק מהל
וקשור . שמעול� לא חטא בה�, ושומר עיניו ובריתו, ויגע בה בכל כוחו

וללא חטא בי� אד� למקו� ולא בי� אד� . ה ללא הפסק כלל"ברעיוניו בקב
ולעומתו צדיק רגיל ואפילו נסתר יכול להיות ג� בעל . פילו בספק קללחברו א

ג� צדיק רגיל יכול לזכות . וכאיש גבורתו, תשובה שאי� בו כל התנאי� הללו
להבדיל מאות� (. עבר הווה עתיד לפי מידת זיכוכו, לרוח הקודש ולצפות בה

וחות הטומאה שדי� ושאר כעל ידי ל שרואי� עבר הווה ועתיד "רח' הקשורי� לקלי

ותפילתו מקובלת ויכול לבטל גזירות ולהשפיע שפע על ) וראיית� אינה הכרחית
אלא א� כ� מתגלה הוא , וכשהוא נסתר כחו חזק יותר. המתברכי� על ידו

  . לצור% הציבור שאז אי� זה גורע מכחו כל כ%

מרדכי מרדכי מרדכי מרדכי ' ' ' ' הנפלא רהנפלא רהנפלא רהנפלא רווווהעיד ששמע מהמקובל הקדוש העיד ששמע מהמקובל הקדוש העיד ששמע מהמקובל הקדוש העיד ששמע מהמקובל הקדוש יש מי שיש מי שיש מי שיש מי שכא� המקו� לציי� שכא� המקו� לציי� שכא� המקו� לציי� שכא� המקו� לציי� ש
ויש מספרי�     ....הנזכרי�הנזכרי�הנזכרי�הנזכרי�ו הצדיקי� ו הצדיקי� ו הצדיקי� ו הצדיקי� """"שסבי היה אחד מהלשסבי היה אחד מהלשסבי היה אחד מהלשסבי היה אחד מהל, , , , שאמרשאמרשאמרשאמרל ל ל ל """"זצזצזצזצשרעבי שרעבי שרעבי שרעבי 

מרדכי סעודה לכבוד סבי ואמר ' ב אלול שנה לאחר פטירת הסבא ער% ר"שבי
מנח� ' ח, ו צדיקי�"היו� הוא יו� פטירתו של הצדיק הנסתר מהל" ,לתלמידיו
         ".ל וסעודה זו היא לכבודו"מנשה זצ

נפלאי� שהיו חבריו של סבא והגיעו זכיתי להכיר כמה צדיקי� נסתרי� ו
  .לביתו בהזדמנויות שונות או שסבי היה משחר לפתחיה�
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ע� קהל היו מתאספי� כיצד  ,שנלוו אליו את קבוצת הצדיקי� הנסתרי� ראיתי
היו מרצפי� את (גלגולי שלג צומות ו שכללו תקוני�בימות הקי# לעשות נוס� 

 כדי לתק� ולכפר )עליה�יו מתגלגלי� וה,  בבלוקי קרח"בית ישראל"שכונת בשהמקוה 
היה סבא צרי% שבוע , גלגולי השלגאחרי . על מעשיה� מגלגולי� קודמי�

ראיתי אות�  .לשתות מי� חמי� בלבד כדי להחזיר את הקול הצרוד שלו
   . וראיתי דברי� יותר גדולי�,עושי� את כל התעניות והסיגופי�

 וחלק� הוכרו כתלמידי .עד מאוד" פשוטי�"אנשי� אלה ברוב� נחשבו ל
כשבסתר היו אלה בני אד� הדומי� למלאכי� בכל אורח . חכמי� בינוניי�

וגדלות� בתורה ובמעשה החסד שלה� שעשו , חייה� כל אחד על פי דרכו
כול� לא התייחסו לעול� הזה וצרכיו . היתה ברמה גבוהה עד מאוד, בסתר

רוב ימי . כרחי בלבד והית� היה מרוהט בריהוט יש� ומשומשב. כמעט לגמרי
מחשבת� . וכשלא צמו מאכל� היה דל כדי צור% קיו� הגו� בלבד, החול צמו

. בעלי רוח הקודש נפלא, יתבר% אפילו בעת שישנו' היתה טהורה ודבוקה לה
עסקו בתורה וביחודי� וזיווגי . וברוח שפת� שינו חיי בני אד� וגורל�

, בענוה מזוייפת" משחקי�"ו ולא הי, המידות העליונות ובתקוני הנפש והדור
אבל השתדלו , ומשהוצרכו לגלות סדק מגדלות� לפי צור% העני� עשו זאת

. לתלות את המופת או הישועה או את רוח הקודש בדברי� אחרי� ולא בה�
 כשמעול� לא ,היה כביכול מסתכל בכ� היד ואומר דברי� נפלאי�, ילו� לדוגמאטפ' ח(

יוס� דיי� שהשתמט מלבר% ' וח.  שצפה בהלרוח הקודשהשתמש בחכמה זו והיה זה כיסוי 

'  והכ% וכ%יעשה שאו להתפלל על האד� הסובל אלא אמר לו שיתפלל הוא עצמו או 

והיו שבקשו . ואחר שיצא האד� מלפניו היה מתפלל ומבקש עבורו עד שנושע, יעזור

. ישועתוולאחר שיצא העתירו בעדו ל, ויוושע) לא דרכ�(מהסובל שית� צדקה לעניי� 

, כול� נמנעו מלהנות מכספי אחרי� או מתרומות שעברו דרכ�) וכיוצא בזה
או שנהנו מקצבה דלה מהישיבה בה , ועבדו קשה להרויח פת לח� לבני בית�

היו מקבלי� , "תקוני�"ו" יחודי�"חלק� שהיה עסוק ימי� ולילות ב. למדו
בי היה טורח וג� ס. מעט מצדיקי� נסתרי� אחרי� שהכירו� ודאגו למחיית�
יוס� ' ולפי דברי ר, ומקב# כס� למחיית� של הצדיקי� הנסתרי� שהכיר

  . ו הצדיקי� המיוחדי� והיה לו קשר עמה�"הכיר סבי את כל הל, ל"וולטו% זצ

ו שודאי היה מה� שזכיתי להכירו ו שודאי היה מה� שזכיתי להכירו ו שודאי היה מה� שזכיתי להכירו ו שודאי היה מה� שזכיתי להכירו """"להמחשת העניי� אספר כא� על אחד מהללהמחשת העניי� אספר כא� על אחד מהללהמחשת העניי� אספר כא� על אחד מהללהמחשת העניי� אספר כא� על אחד מהל
 סבא למרות  סבא למרות  סבא למרות  סבא למרות מעול� לא ראיתיו בחברתמעול� לא ראיתיו בחברתמעול� לא ראיתיו בחברתמעול� לא ראיתיו בחברת, , , , כשמונה שני� לאחר פטירת סבאכשמונה שני� לאחר פטירת סבאכשמונה שני� לאחר פטירת סבאכשמונה שני� לאחר פטירת סבא

אבל אי� לי ספק שהיה ביניה� קשר בהיות� אבל אי� לי ספק שהיה ביניה� קשר בהיות� אבל אי� לי ספק שהיה ביניה� קשר בהיות� אבל אי� לי ספק שהיה ביניה� קשר בהיות� . . . . שהיו גרי� שניה� בקרבת מקו�שהיו גרי� שניה� בקרבת מקו�שהיו גרי� שניה� בקרבת מקו�שהיו גרי� שניה� בקרבת מקו�
        ....בעת צרתיבעת צרתיבעת צרתיבעת צרתי        בחיי� ושסבא משמי� שלח אותו לעזור ליבחיי� ושסבא משמי� שלח אותו לעזור ליבחיי� ושסבא משמי� שלח אותו לעזור ליבחיי� ושסבא משמי� שלח אותו לעזור לי
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בצד הגובל ע� " שכונת הבוכרי�"שבקצה " שושני� לדוד"בבית הכנסת 
 רחמי� פחהרחמי� פחהרחמי� פחהרחמי� פחהבש� " ע� האר# גמור"היה שמש פשוט " בית ישראל"שכונת 

 מתקשה לקרא את האותיות מהסידור אותו היה מחזיק סמו% שכשהתפלל היה
זה היה אד� עדי� נפש שמעול� לא " שמש. "והיה קורא לאט לאט, לעיניו

ומשהוצר% לענות על שאלת מי מה� היה עונה בשקט , דיבר ע� בני אד�
  . ומעול� לא העיר לאחד הלומדי� כשהפריע לו בעבודתו, ובקיצור

, בבית כנסת זה עד חצות הלילה עשרות בני ישיבותבכל ליל ששי היו לומדי� 
 � על בואה�ל היה משל� ל"משה חי שראבני זצ' שהיקר באד� איש צדיק ונפלא ר(

לאחר חצות היו נשארי� .) כס� זה עזר להרבה בחורי� בהוצאות שבת שלה� .ללמוד
בי� לומדי� (. למעלה משני מניני� של לומדי� שהמשיכו בלימוד� עד הבוקר

ל שמבעוד ערב היה מגיע "יצחק כדורי זצ' היה יושב מצד שמאל לארו� הקודש חאלו 

יצחק ' ובהגיע חצות היה ח" ע# חיי� "בספר הקדוש ולומד בית הכנסתלעזרת הנשי� של 

 ישב ואמר תהלי� ואחר כ% ליד ארו� הקודש בית הכנסת על קרקע "תקו� חצות"עור% סדר 

וירד לנוח ,  מתפלל על חולי� שנתבקשהיהואחר כ% , בנחת ובשמחה עד עמוד השחר

 בבית הכנסת התפלל שחרית וישב ואחר כ%כשעה קלה בביתו שהיה בבני� הסמו% 

 במש% לימודי� אלו כל הלילה היו מוציאי� )לקבל קהל כדרכו כל בוקר" מוסאיו�"
והיו מגבבי� , הבחורי� עשרות ספרי� שנצרכו לעיי� בה� תו% כדי לימוד�

חזיר הבסבלנות אי� ק# אס� ו" שמש"וה. � על השולחנותערימות של ספרי
מעול� לא העיר הערה כלשהי . כל ספר למקומו עד שעות הבוקר המוקדמות
או על תה שנשפ% ברשלנות , לאחד הלומדי� על ספרי� שהונחו בערימות

  .וטרח וניקה בשקט ובשלוה, וכיוצא בזהולכל% את הרצפה 

היה זה ביו� . ומצבי היה בכי רעו הייתי באמצע משפט קשה "בשנת תשל
כשביו� ראשו� שלאחריו היה לי דיו� מכריע בעניי� והייתי , חמישי בשבוע

. שיעזור לי ויחלצני מ� המיצר' בצר לי עמדתי בתפילה לפני ה. נבו% כולי
יושב בבית די� של מעלה " שמש"לפנות בוקר חלמתי ואני רואה את רחמי� ה

את הנפטרי� כשהוא יושב באמצע במעלת אב וד� ע� עוד שני תלמידי חכמי� 
זיו פניו האיר מאוד והנפטרי� עמדו בתור וחיכו למוצא פיו א� . בית הדי�

המחזה ". גלגול"או לשוב ב" כ� הקלע"או חלילה ל" ג� עד�"או ל" גהנ�"ל
ואוי לאד� מאותו (. היה מדהי� והייתי נרעש מעצ� ראיית הנפטרי� ומשפט�

כי מיד כשראיתיו . השמש רחמי� הוא אב בית הדי� אבל לא התפלאתי ש)רגע
ו הזוכי� לראות "הבנתי שמלא וגדוש הוא בתורה ובקדושה ושהוא אחד מהל

  .שכינה בכל יו�
לאחר סיו� משפט� של כמה נפטרי� נגשתי אליו ובקשתי את עזרתו שאצליח 
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ואמר לי . בבית די� של מטה ואמרתי לו שטענותי אמת א% אי� בידי להוכיח�
  . התעוררתי מתו% תחושה שחלומי אמת.  אלי מחר בבוקר אחר התפילהבא

ומצאתי שהקהל " שושני� לדוד"לאחר תפילת שחרית נכנסתי לבית הכנסת 
עוד , גמרו תפילת� והלכו ורק השמש המסכ� שאינו יודע קרוא אלא בקושי

קורא מהסידור הסמו% לעיניו כל מלה " שמונה עשרה"היה באמצע תפילת 
כי , חזה זה שראיתיו בעבר הרבה פעמי� היה הפע� שונה בעינימ. לאיטו

ושמכוו� הוא בעל פה בסידור הרגיל את כל כוונות , הבנתי לפני מי אני עומד
התפילה על פי הקבלה ומסתיר זאת בנתינת תחושה לרואי� מסביב שמתעכב 

. זמ� רב המתנתי עד שסיי� תפילתו לגמרי. הוא בגלל קושי בקריאת המילי�
הוא . יי� פניתי אליו ואמרתי לו הגעתי כמו שכבודו אמר לי בחלו� לבאמשס

וכשהגדתי לו את כל החלו� אמר לי , עשה עצמו כאינו מבי� מה רצוני ממנו
ושאינו יודע מה רצוני משמש , שבודאי אני טועה כי לא ייתכ� דבר שכזה

רי� אני שכבר הייתי מורגל מבית סבא לצדיקי� נסת. פשוט וע� האר# כמוהו
רק אמרתי לו שאני , והתחמקויותיה� ידעתי את שלפני ולא הפצרתי בו יותר

מתכוו� לספר את החלו� לכל הקהל בבית הכנסת ושה� יחליטו א� אני 
הוא ממש נחרד מדברי ואמר לי ראה אני מבטיח ל% שבמשפט . מדומיי�

אבל בתנאי אחד שמהיו� ואיל% אתה שותק ולא מספר , הקרוב תזכה כבקשת%
ולא מחלי� אתי מילה ומתנהג אלי כאל שמש , ו� כאילו אינ% מכיר אותיכל

ואכ� ביו� ראשו� שלאחריו זכיתי במשפט . הבטחתי לו זאת בכל לבי. רגיל
  . א"ולא סיפרתי מאומה לאיש אודותיו עד לאחר פטירתו זיע. ככל אשר אמר

הכרתי כמה אנשי� שקטי� ועדיני� שהשתתפו בדר% קבע בתפילות שנערכו 
לדוגמא אותו אד� שמנמ� ונמו% ע� . על ידי סבי במקומות שוני� בירושלי�

גוו� פני� דומה לאדו� שהיה מגיע לכל תפילה שנערכה בירושלי� ויושב ע� 
התהלי� בידו וקורא כל מלה כמונה מרגליות כשהוא מתנענע בעדינות פני� 

בזמ� ונמנע מלאכול את דברי המאכל שחולקו וקס� מיוחד היה בו , ואחור
ושהוא נראה , וכששאלתי את סבי מיהו אד� זה. לימודו שאיני יכול להסבירו

  . ומילא פיו מי�, חיי% סבי חיו% רב משמעות, שונה מהאחרי�

זוכר אני את אות� זקני� שהשתתפו ע� סבי בנסיעות לקברי צדיקי� לגליל 
אי% עמדו והתפללו בחרדת קודש ובדבקות כשה� שרויי� , בחודש אלול

, ית כל ימות החול שבארבעי� יו� שבי� ראש חודש אלול ליו� הכיפורי�בתענ
שגבר אצל� על " רוח" אנשי� אלו שאבו את יישות� מעול� ה)פרט לערב כפור(
  .והיה העול� הזה כמעט בטל בעיניה�. בכל עניינ�" חומר"ה
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ו שבאחת הנסיעות שלה� ע� סבי "סיפר תלמידו של סבי מר ישר כה� הי
� בצפת הצביע סבי על זק� עני הלובש בגדי� פשוטי� בהיות, לגליל

משפנו לזק� זה . ו צדיקי� הנזכרי�"ומרופטי� ואמר לה� שזה אחד מהל
  .לקבל את ברכתו נעל� מהסביבה ובקשוהו ולא מצאוהו

בחלק� היו אלה צדיקי� נסתרי� שהכרתי בחלק� היו אלה צדיקי� נסתרי� שהכרתי בחלק� היו אלה צדיקי� נסתרי� שהכרתי בחלק� היו אלה צדיקי� נסתרי� שהכרתי , , , , אציי� כא� כמה מחבריו של סביאציי� כא� כמה מחבריו של סביאציי� כא� כמה מחבריו של סביאציי� כא� כמה מחבריו של סבי
        ....תי בעודי צעיר לימי�תי בעודי צעיר לימי�תי בעודי צעיר לימי�תי בעודי צעיר לימי�ותוכ� חייה� הנפלא מילא את יישוותוכ� חייה� הנפלא מילא את יישוותוכ� חייה� הנפלא מילא את יישוותוכ� חייה� הנפלא מילא את יישו, , , , אות�אות�אות�אות�

       

  ....לללל"""" זצ זצ זצ זצאו� פטילו�או� פטילו�או� פטילו�או� פטילו�יייייהודה ליהודה ליהודה ליהודה ל' ' ' ' רררר

  
  

לדרוש  שבתב יצאסבא כש, בהיותי בגיל שבע עשרה למרות לימודי בישיבה
 פע� אחת. ע� בחור שגר בסביבה שחקתי לפעמי� בכדור, נסיותכבכמה בתי 



רכב תולדות מנחם

אהבתי את ,  אותי מה זהשאלסבא . משחקמצא אותי  לביתשל סבא  חזרתוב
הורדתי , בעל לב רחו�, הוא היה בשבילי אד� זהב. ביישתי ממנוהסבא והת
          .וחזרתי אתו הביתה, את הכדור
 קח את ,תעשה לי טובה, ואמר  אליהוא ניגשביו� חמישי שבוע באותו 

        .חשוב לי מאוד לקבל ממנו תשובה, ילו� ביפוטפ' חהמכתב הזה ת� אותו ל
, שסבי ואבי ודודי שבזי ביפו' אליעזר ליד רח' ילו� היה צייר שגר ברחטפ' ח

ובקרב כמה משפחות של יוצאי  .היו בידידות נפש אתו והכירו את ערכו
 אליו ופנו כצדיק נסתר טורקיה מוקיריו של סבי בתל אביב התייחסו אליו

. פשוט ביותר ולא התפעלתי ממנו נראה כאד� היה הוא. עצות ולקבל ברכות
במכתב כתב הסבא . כתיוהל לקחתי את המכתב, אבל הסבא בקש ללכת
 את זה ."תטפל בו, הנכד שלי מתקלקל"משהו מעי�  ,בטורקית כדי שלא אבי�

  . אז לא ידעתי
עקב פיצוצי הסלעי� בדרכי� שהיו , שעתיי�כנסיעה ארכה מירושלי� ליפו ה

 מצאתיו, הגעתי אליו בסביבות השעה שתי� וחצי בצהריי�. מרחיבי� אות�
אמרתי . שהיה נראה ב� שבועדק מאוד ע� זק� , ע� כובע קסקט, יושב על ספה

 את המכתב קראהוא לאחר ש. הוא מחכה לתשובה,  ל% מכתבשלחלו הסבא 
ישבתי הוא התחיל לספר לי סיפורי� על גלגולי מש, אמר לי בא שב לידי

, סיפר לי שבטורקיה היה לו שכ� שהיה מתגלח ע� סכי�הוא  לדוגמא, נשמות
הוא אמר . והשכ� היה לועג לו,  להתגלח בתער שאסורהוכיח אותו ואתמיד הו
ואני רואה חמור שעוזב את , בתל אביבאלנבי ' יו� אחד אני עובר ברח, לי

שעוד ביפו ואלנבי כ, ה שנכחמישי�מדובר על תקופה שלפני (. ור# לקראתי, בעליו

אני , שמע",  החמור בא מולי ואמר לי.)קבועהסתובבו בעלי חיי� ועגלות באופ� 
 ולעיני כול� נתתי לו סטירה ואמרתי לו ." תתק� אותי,ל% מטורקיההשכ� ש

  ". לתקונ%ל וסב, לא את� ל% תקו�"
ל שנהרגו "על חיילי צהו,  על כל מיני גלגולי�סיפר ליסיפורי� כאלו 

וה� באו להגיד לו שיודיע את זה , והצבא לא הודיע, והמשפחה לא ידעה
ות אל עול� דמיו� שונה דברי� שבכלל הוציאו אותי מהמציא, למשפחה

הדברי� חלפו ליד האוז� מבלי להתייחס אליה� .  לונתילא האמ, לגמרי
כשנכנסתי כי . לא התפלאתי, לפתע נכנסה חתול.  הוא הבחי� בכ%,ברצינות

בית חד ל תרנגולי� וחתולי�,  ברווזי�שהיו בה חצר גדולה דר%אליו עברתי 
 וא� אתה רגיל ,ר טבעי ביותרלבית זה דבמהחצר נכנסי� חתולי� וכש ,קומתי
התחילה  חתולה . כ% שלא התייחסתי,ה� מביני� אות%, מדבר את�ואת� 
הוא שאל אותי . היא יצאה. תבואי בעוד חצי שעה, הוא אמר לה תלכי, ליילל
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הוא המשי% . ואמרתי לו השעה שלש בדיוק,  בשעו�סתכלתיה, מה השעה
 גלגולי�על בעיקר , גלגולי�ו, נפטרי�, לספר לי את המעשיות שלו על נשמות

מה , שובכשהיא נכנסה הוא שאל אותי , לפתע החתול חזרה. בבעלי חיי�
היא חזרה אחרי , הוא אמר לי אתה רואה. אמרתי לו שלש וחצי בדיוק, השעה

היא עמדה מולו . אמרתי לו קח את הזמ�. ת� לי כמה דקות אתה. חצי שעה
. ומיללת, שה מכוו� כלפי ראשורא, כשהיא נסמכת על כפות רגליה הקדמיות

 ראשה היא נענעה כאד� ושמתי לב שאת, ללות שלהיאני שמעתי רק את ה
מחכה , היא המשיכה לעמוד להסתכל עליו, כשהיא סיימה . נדהמתי,שמדבר
הרגשתי שהוא לא נמצא , עיניו היו עצומות, הוא שקע במחשבתו. לתשובה
, ח את העיני� ואמר לה לכיהוא פק, אחרי כמה דקות שנראו לי נצח, במקו�

 הוא , אתה מדבר ע� חתולי�הא�, אותותי שאל.  והיא יצאה,כבר הכל מתוק�
זאת בחורה בת שבע עשרה שתפרה ביו� שבת שבאה לבקש , אמר לי לא

. הנה אחת מה�, סיפרתי ל% על גלגולי� עכשיו, היא התגלגלה בחתול. תקו�
, הנשמה כבר למעלה. מתה לי החתול כבר השיבהוא , מה קרהו, אמרתי לו

  מידיצאתי. אני רואה אותה למעלה מוסרת די� וחשבו� על דברי� אחרי�
, מאתיי� מטר מהבית שלוכבמרחק , שבזי' רחראיתי אותה בפינת , החוצה
. הכרתי אותה לפי הפס הלב� שהיה לה על הגב. דרסה אותה משאית ,מעוכה

היא כבר יצאה שר לי והוא אומ, או רעש כלשהואלא שמענו חריקת בלמי� 
הוא ראה את הפני� שלי . חזרתי כולי המו�. הנשמה כעת למעלה, מהגו�

התחלתי לקבל את , למפרע. אמר לי ל% תגיד לסבא של% שהכל בסדר. חיי%ו
חזרתי . על כל מיני גלגולי�, כל מה שהוא אמר לי במש% השעה הקודמת

 .עכל את הדברי�ול, היה לי מספיק זמ� לחשוב על מה שראיתי, לירושלי�
,  בכניסה לביתרחבהלהורי היתה חצר . בית הוריל פניתיכשהגעתי לירושלי� 

 ומשמיעי�אחד מול השני  עומדי�  שני חתולי�ראיתי לחצר תינכנסכשו
� הגונח כאילו ששני ושני הלששאחד עומד ליד ראשו כ, לא יללות, גניחות

רבונו של  ,אמרתי, עוד הייתי תחת הרוש� של החתולשאני . מדברי� ביניה�
ויהי נע� ויושב ", א בתהילי�"עמדתי ואמרתי פרק צ.  בטח אלה גלגולי�עול�

, שזה ידוע כפרק מיוחד לכל מיני דברי� שה� מעל הטבע, "בסתר עליו�
עוד באותו נחרדתי לגמרי ו. חתול אחד מת והשני ברח, סיימתי את הפרקכש

 בפינה ישב הרב ,הבוכרי�שבשכונת " שושני� לדוד "לבית הכנסתערב פניתי 
 הוא האיר לי ,נגשתי אליו בשאלה מסויימת. עיי� בספרול "יצחק כדורי זצ

עזבתי את המשחקי�  ,מאז, ולאחר שענה לי עודד אותי ללמוד בשקידה, פני�
    .והתקדמתי בלימוד, ואת אותו חבר לגמרי
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ז "כהיה זה בשנת תש. יצחק כדורי' אספר מעשה מעניי� הקשור בח, דר% אגב
הכניסה לשטחי יהודה ושומרו� ". ששת הימי�"זמ� קצר לאחר מלחמת 

, שנכבשו במלחמה זו היתה מוגבלת לבעלי רשיונות היתר כניסה בלבד
  .והסקרנות לבקר בשטחי� אלו היתה מרובה ומעניינת

היו לה� . לאשתי היתה קרובת משפחה שגרה בדרו� והיתה נשואה לשוטר
אמנ� אחות הבעל . ה מושלמת כביו� נשואיה�שני בני� והאהבה ביניה� הית

אבל הבעל היה משתיק אותה , ששנאה את האשה היתה מנסה לסכס% ביניה�
  .ולא נות� לה פתח לדבר כנגד אשתו

יו� אחד אמר הבעל לאשתו שמטע� המשטרה מארגני� לנשות השוטרי� יו� 
ושבאותו יו� הוא ישאר בבית לקבל את הילדי� בבוא� , טיול בעזה

בהגיע היו� הוא נת� לה . ימודי� ולהשגיח עליה� עד שהיא תשובמהל
חמישי� לירות ישראליות שתערו% קניות כאוות נפשה בשווקי� הססגוניי� 

לפתע באה אחותו לבקרו ושאלה . של עזה ונשאר בבית לקבל את הילדי�
. והוא השיב לה שנסעה לטייל ותשוב לקראת הערב, אותו איפה אשת%
        .ל ארוחת צהריי� לו ולילדי� והוא הסכי�האחות הציעה לבש

כששבה האשה לקראת ערב מלאת חוויות על הטיול המעניי� ורצתה לספר 
משנכנסו שניה� לחדר הוא , לבעלה הוא בקש ממנה להכנס מיד לחדר השינה

היא ברחה . הוציא את החגורה והכה בה מכות רצח וחבל בה בצורה אכזרית
כשבעלה לא רק , לת מבלי להבי� מה קרהמהבית לבית השכני� המומה ומבוה

וכיצד הפ% את , אלא אפילו לא הרי� את קולו עליה, שמעול� לא הכה אותה
לאחר כשעה הבעל ארז את חפציו ועזב את הבית והיא שבה . עורו ומדוע

לאחר כשבוע היא קבלה מכתב מעור% די� . לביתה ולילדיה בוכיה וכואבת
שהיא היתה אשה טובה ואי� לו טענות בש� בעלה בו הוא כותב שהוא מודה 

כלפיה אלא ששוב אינו יכול לגור אתה כי הוא מואס בה ורוצה להתגרש 
הוא מוכ� להשאיר לה את הבית ולשל� מזונות מידי חודש בחדשו ביד , ממנה

היא חפשה דר% להגיע מה . רחבה ובלבד שתסכי� לחתו� על הסכ� גירושי�
עזור לה להשיב את לב בעלה לאהבתו יצחק כדורי כדי שי' שיותר מהר להר

ובאה לביתי לבקש שאסדר לה פגישה דחופה , אליה ולא להרוס את הבית
היא לנה בביתי והראתה לאשתי כתמי שטפי ד� כחולי� בגבה מהמכות . אצלו

, מששמע הרב את הסיפור. ל"בבוקר לויתי אותה לבית הרב ז. שקבלה מבעלה
הוא גורל ו , ראשי תיבות חמה ולבנהל"וח(, ל שהיה בקי בו"עשה את גורל החו

ושכאשר , הבנוי בחכמה נפלאה שכתוב במדרש שהאבות והשבטי� היו משתמשי� בו

בנימי� ירד למצרי� לקחו יוס� הצידה ואמר לו שמעתי שמשפחת% בקיאי� בגורל זה אנא 
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שאלו , ובנימי� עשה את הגורל והיה תוהה, עשה גורל זה וחפש היכ� נמצא אחי% שנעל�

ואז נגלה אליו .  צרי% להמצא בבית זהאחיוענה לו כי לפי הגורל , יוס� מדוע אתה תוהה

 ואמר שבאותו יו� שבאה .) ותכנ� אתו את כל עניי� הגביע,יוס� ואמר לו אני הוא
אחותו לבקר היא בשלה לה� פולי� ושמה כשו� בסיר שהפ% את לב בעלה 

� במעיו שאמור להיות ושעדיי� יש פול אחד של, להתנתק ממנה בחמת זע�
ש� בכישו� שני� רבות ולגרו� לשנאה זו ומשיצא הפול ממעיו יסור הכשו� 

יצחק פתק ע� שמות הקודש ומסר בידי ואמר לי ' מיד כתב ח. וישוב לדעתו
  . יעזור והכל יסתדר' ת� לה להשי� פתק זה בתו% השתיה של הבעל וה

נה להגיע להסכ� יעצתי לאשה שתודיע לעור% די� שהיא מוכ, משיצאנו
וליתר בטחו� , גירושי� רק א� הבעל יבא לביתו ויסכ� אתה את תנאי ההסכ�

ביו� שיבא שתדאג שאחיה יהיה בחדר הסמו% להג� עליה א� הכשו� יגרו� 
וכשיבא הבעל שתשב אתו כמעוניינת לשמוע . לו לשלוח ידו להכותה שנית

יח את הפתק בתה מה יש בדעתו להציע לה ותו% כדי דבור תכי� לו תה ותנ
לכמה דקות ואחר כ% תוציא את הפתק ותגיש לו לשתות ולא תניח לו עד 

  .יהיו בשורות טובות' ובעזרת ה, שישתה
ואכ� הבעל שדעתו הנחרצת להתגרש לא נתנה לו מנוח , היא עשתה כעצתי

הגיע לביתו להחתימה על הסכ� הגירושי� והסכי� לשתות מה שתרצה העיקר 
לאחר ששתה הבעל כחצי הכוס של התה הרגיש . השתחתו� ויתפטר ממנ

כשגמר להקיא כאלו ק� משכרות קרע את ניירות ההסכ� , בחילה והחל להקיא
והיא אמרה . ואני לא מבי� למה רציתי לגרש אות%, ואמר לה אני אוהב אות%

היא חטטה בהקאה והוציאה מתו% , לו בא ותראה למה שנאת אותי כל כ%
 זה מה שאחות% האכילה אות% בכשו� ועכשיו ההקאה פול של� ואמרה לו

  .    בזכות הרב כדורי יצא ממ% ושבת אלי ואל ילדי%

  תמיד. ולא הרי� קול לא בביתו ולא במקו� אחר, הרב כדורי מעול� לא כעס
פע� כשכתב קמיע ארו% . ישב רגוע ומחיי% ג� א� נקלע למצבי� מרגיזי�

שתו ובטעות הזיזה את השולח� בכוונות ויחודי� והיה לקראת סיומו נכנסה א
הוא חיי% ואמר הרבנית יודעת , והדיו נשפ% על הקמיע והפכו לכת� דיו גדול

  .מה היא עושה

שבצעירותו היה רגיל ללכת בלילות הספירה מדי , ו"סיפר לי בני חיי� דוד הי
יצחק כדורי ואחוזת מרעהו המקובלי� בעת ' ערב לבית הכנסת לצפות בח

אומר הוא שהיה זה מחזה מרטיט לב לראות� , מרספר� את ספירת העו
עומדי� שעה ארוכה כשעיניה� שקועות בספר ושרעפיה� דבוקי� בדחילו 
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ורחימו וכל כוונת� נתונה ליחוד העולמות והספירות הקשורות לעומר 
כשחכ� יצחק עומד וראשו שעו� על צד , בכללותו ולאותו הלילה במיוחד

יושב ומכוו� כל הכוונות על כל שמות ההיכל ובעיניי� עצומות ללא ספר 
יש לציי� שכוונות אלו בחלק� . הקודש וצירופיה� ונקודותיה� בעל פה

מיוחדות לכל לילה בנפרד כשאי� לילה הדומה לחברו ואי� אלו כוונות 
  . וכל הכוונה בה� הוא לילה אחת בשנה בלבד. שחוזרות כתפילות אחרות

  
  לללל""""הרב יצחק כדורי זצהרב יצחק כדורי זצהרב יצחק כדורי זצהרב יצחק כדורי זצ

� דחו� מאד� שאשתו היתה בהריו� והרופאי� לחצו עליה פע� קיבל טלפו
לאחר שהרב כדורי קיבל את , ושאל לעצתו, להפיל בטענה שאי� לעובר דופק

אמנ� , העובר חי ואני עד כא� שומע את הדופק שלו ברור, השיב, ש� האשה
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ואכ� האשה ילדה . האשה חלשה ושתאכל שקדי� ע� סוכר והכל יהיה בסדר
  .בבריאות שלמה לה ולוולדלאחר כמה חדשי� 

ילדה בת עשר שהיתה צריכה לעבור נתוח הסרת גידול , יצחק' הביאו לח
יצחק כתב לה קמיע וש� את ידיו על ראשה ' וח, מסרט� מראשה בחו# לאר#

וג� הצאצאי� שתביאי , ואת תתרפאי, כל מה שיש ל% יל%", וברכה בלשו� זה
הילדה עברה את ". שארושו� צלקת לא ת, לעול� לא ישלוט בה� המחלה

  .והתחתנה והביאה ילדי� בריאי�, הנתוח בהצלחה וא� צלקת לא נותר בה

, "החיידק הטור�" זוג שנולדו לה� תאומי� לאחר הלידה קבלה האשה את 
וכשנכנסה להריו� הכריחוה , ומשנרפאה אסרו עליה הרופאי� להכנס להריו�

ה בעלה לרב כדורי פנ, משנכנסה להריו� בשנית. לבצע הפלה למע� חייה
, יצחק' והשיבו ח, להיווע# עמו בקשר להפלה שרוצי� הרופאי� לבצע בשנית

ואל תדאגו הכל יהיה בסדר ע� אשת% וילדי% , אשת% שוב בהריו� של תאומי�
  . ואכ� היא ילדה תאומי� בריאי� לגמרי

בסביבות היותי בגיל עשרי� ושלש קבלתי טלפו� מאותו חבר שלפני שש 
והיות ורצונו , החבר סיפר לי שעומד הוא לישא אשה,  יחד בכדורשני� שחקנו

לשמור על הלכות טהרת המשפחה ואי� מי שידרי% אותו או את הכלה לכ� 
עניתי לו שבחפ# לב אעשה זאת . מבקש הוא ממני א� אסכי� לעשות זאת
ישבתי אתו והסברתי לו את , כשבא. וקבעתי אתו שיבא לביתי בשעה מסויימת

הוא רש� את הכל כדי לשמור , כות ומתי יש לפנות בשאלה לרבעיקרי ההל
היא יתומה , והשיב לי לא, כשסיימתי שאלתי אותו הא� יש לכלה כס�. ולקיי�

אני יודע שמצב משפחת% קשה , אמרתי לו ראה, מאביה ומצב משפחתה קשה
אני חושש שאת� עלולי� , מבחינה כלכלית וא� ג� מצב משפחתה כזה

מסיבה זו , הוא ענה לי נכו�. לדי� לעול� בשני� ראשונותלהמנע מלהביא י
. החלטנו להמנע מלהביא ילדי� כמה שני� עד ששנינו נעבוד ונתחיל להסתדר

והוא השיב , ואל תעשו חשבונות שכאלה' אמרתי לו ראה הפרנסה בידי ה
הסברתי לו שאיסור חטא . שדבר זה מנוי וגמור בהחלטת� וממנה לא ישוב

ושישאל רב על עצ� ,  חמור ושיזהר מלהיכשל בחטא זהזרע לבטלה הוא
וא� יקבל היתר שימצא דר% מניעה שמותרת לפי ההלכה כגו� , החלטתו

באתי רק כדי ,  ואמרבביטול הוא התייחס לדברי. 'כדורי� למניעת הריו� וכדו
  .ויצא,  ולא לשמוע עצות בדברי� אחרי�,ללמוד הלכות טהרת המשפחה

חד בלכתי ברחוב מלכי ישראל בירושלי� בסביבות לאחר כשלש שני� יו� א
פגשתי את אותו חבר יושב ממתי� בתחנת אוטובוס , השעה אחת עשרה בבוקר
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הוא סיפר לי שמאז . שאלתי אותו מה קרה ל%, ופניו חוורי� ושרוי בדכאו�
נשואיו במש% כשנה וחצי הוא נמנע מלהביא ילדי� וחטא עמה באיסור של 

, אחת לאחר שסיי� מלהזדווג לאשתו בדר% איסורלילה , חטא זרע לבטלה
נרדמו שניה� ומיד כשנרד� ראה את חמיו בחלו� פונה אליו כשפניו כעוסות 

אתה נכשל ע� בתי במעשה חמור של זרע לבטלה ואת� גורמי� לי , ואומר לו
באתי להזהיר% שא� עוד פע� תחטאו בחטא זה אני אחנוק , לצער גדול מאוד

,  הוא התעורר בפחד גדול והתלבט א� להעיר את אשתו.אות% תו% כדי שינה
הוא שאל אותה מה , לאחר כמה דקות היא התעוררה וכולה רועדת מפחד

והיא ספרה לו שראתה את אביה בחלו� כועס מאוד ואומר לה , קורה ל%
שהוא סובל מחטא זרע לבטלה שהיא חוטאת ע� בעלה ומזהירה שא� ישובו 

הוא סיפר לה שג� אליו . נוק אותה ואת בעלהויעשו חטא כזה הוא ישוב ויח
מזווג זה . ומיד הזדווגו שנית הפע� כדי� וכדת, הוא הופיע ע� חלו� דומה

. היא קלטה הריו� ולפני ששה חדשי� נולדה לו בת ומאז חייה� אינ� חיי�
 וטר� שוחררה )אסטמה(הבת נולדה ע� בעיות לב וכבד מלבד מחלת קצרת 

אשתו התפטרה מעבודתה והיא יושבת ע� הילדה עקב המצב , מבית החולי�
, ובכל ערב הוא בא ומחלי� את מקומה עד הבוקר, כל היו� בבית החולי�

. ששה חדשי� שאינו יש� בבית וכמעט שלא נפגש ע� אשתו רק בבית החולי�
הבוקר בבואו לעבודה קרא לו המנהל ואמר לו שהיות וכמה , בנוס� לצרה זו

ירד והוא נראה כמה פעמי� יש� תו% כדי חדשי� שהספק העבודה שלו 
אי� לה� אפשרות להמשי% יותר , למרות שעד היו� התחשבו במצבו, עבודה

וה� שולחי� אותו לשבוע הביתה כדי שימצא ממלא מקו� למשמרותיו בלילה 
והוא יושב אובד ,  לפטרו מעבודתויאלצו ה�, וא� לא ימצא, בבית החולי�

  .תי לו בא אתי ונסדר את העני�אמר. עצה ואינו יודע מה לעשות
לקחתי אותו לביתי ואמרתי לו אתה מבי� לבד שזה עונש משמי� על חטא זרע 

ולכ� לדעתי הפתרו� לכל המצב הוא לעשות תשובה , לבטלה שחטאת�
אבל אמר שאינו יודע מה לעשות מלבד לכ% , הוא הסכי�. אמיתית לחטא זה

עשרי� , שעליו לצו� יו� אחדאמרתי לו . שהוא נמנע מלחטא בעני� זה יותר
מתו% . וארבע שעות כיו� הכפורי� וללמוד סדר מסויי� כדי לתק� את הדבר

אמרתי לו שכשיל% . ייאוש וחוסר ברירה הוא הסכי� לכל מה שאמרתי לו
. להתפלל מנחה בבית הכנסת שיקבל עליו תענית בתו% תפילת העמידה

אלי ואראהו מה עליו וסכמתי אתו שלמחר ישוב , הסברתי מה לומר והיכ�
  .לומר כדי שיהיה תקו� לחטא זה

שנדפסו אחר (. וישב ואמר את כל התהלי� ועוד סדר תפילות, למחרת הוא שב
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,  כדי תקו� שאלתי אותו מה מצבו מבחינת דיורתו%".) שדי תפוחי�"כ% בספר 
" פרזות"ושהוא פנה לחברת , והוא אמר לי שהוא גר בדירה בשכר חדשי

, ר חדשי מוזל והגיש טפסי� המאשרי� שזכאי הוא לקבל זאתלקבל דירה בשכ
לקראת ערב . וכל פע� שהוא פונה אליה� דוחי� אותו בל% ושוב והעני� תקוע

כשסיי� אמרתי לו אני מקוה שתשובת% שנעשתה מלב שבור ואמיתי תעשה 
. הוא הל% לבית החולי� כרגיל והחלי� את מקו� אשתו. רוש� ותתקבל ברצו�

ר כשבאה אשתו להחליפו נגש הרופא לשניה� ובקש� להשאר למחרת בבוק
לאחר כמה . כי יש התפתחויות טובות במצב הילדה המצריכי� בדיקות נוספות

שעות נוספות נאמר לה� שבדר% לא מובנת הילדה הבריאה וכל בעיות הלב 
והיא , והכבד נעלמו ורק מחלת הקצרת נשארה ובשביל זה אי� צור% באשפוז

מיד הוא בא אלי בשמחה וסיפר לי על הנס הגדול שקרה . המשוחררת הבית
ומעתה החיי� חוזרי� למסלול רגיל ויכול הוא לשוב לעבודתו , לילדה ולו

אמרתי לו לפי הכללי� על חטא זה טוב לעשות לפחות . ללא חשש פיטורי�
ואני מציע ל% לעשות השבוע עוד יו� , ארבעה ימי צו� כדי להתנקות לגמרי

, כי� בשמחה לקבל מיד במנחה של אותו יו� צו� נוס� למחרתהוא הס. צו�
  . ביו� הצו� הוא שב אלי וקרא את כל הסדר הנצר%

והפקיד אמר לו , לברר את המצב" פרזות"' הוא נגש לחב לאחר כמה ימי�
שלפני כמה ימי� היה דיו� בעניינ% והיות ובת% סובלת מקצרת הוחלט לאשר 

באת בזמ� לפני , מקו� גבוה ואוירה צחשה" קרית יובל"ל% דירה בשכונת 
  .    והרי ל% מפתחות הדירה, שהספקתי לשלוח ל% מכתב בנדו�

 שבעי� ושבעחי , ינולד בסאלוניק, ל" זצילו�טאו� פייהודה ל' הצדיק הנסתר ר
שהיו הוא ואשתו אנשי חסד , ל" זצעזרא הכה�'  רעל ידיהוכר לציבור . שני�

מרוב עניו  .התארחו בביתוכולל סבי תרי� ומוקירי רבנ� וכל הצדיקי� הנס
, ל" זצהלל שמחו�' להתחת� ופנה לצדיק הנסתר רפטילו� ' חודחקו לא יכל 

 מבוגרהתחת� בגיל . וכ% היה,  יו� תבא מישהיועד ארבעי�שאמר לו מכא� 
הלל ' השדכ� היה הצדיק הנסתר שזכיתי להכירו ר. ע� ויקטוריה לבית ניס�

החתונה היתה בתל . שבזי ביפו' רחח פינת "ס' ברחר  שג)היה מוגרבי(שמחו� 
 ששימשה ג� ,וגרו בעוני בפרוזדור דירה של אחרי�, אביב בבית הוריה

ואת , הוא היה צייר מוצלח אבל היה תמי� במסחר. כסטודיו שלו בהיותו צייר
 ציוריו התפשטו ג� בחו# לאר# ובטר� נשואיו זכה .ציוריו מכר בפרוטות

  . על ציוריו ולא  רצה ללכת ולא לקבל מה� כלו�בפריס בפרס גדול

' שכפי הידוע לי היה מגיל צעיר מקורב מאוד לח(א "שליט. כ. ח' ה ר"סיפר לי ה
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פטילו� '  כי שבת אחת בבוקר כשנכנס לתפילת שחרית מצא את ח)ילו�טפ
השיבו הבוקר ילדה , נראה רציני כל כ%' לשאלתו מדוע כב, ל ופניו נפולות"זצ

בני בכורי ואי� לי אפילו פרוטה להוצאות הראשונות הנצרכות אשתי את 
' ואני קצת לא רגוע ומבקש מה, עבורו שלא לדבר על הוצאות ברית המילה

לשאלתו , פטילו� שמח וטוב לב' בבואו לתפילת המנחה מצאו לח. את עזרתו
מקוד� ראיתי מולי את נשמת סבתי שאמרה לי מה ל% , השיבו, מה נשתנה

והכס� נמצא תחת , � הכינו ל% את כל צרכי% עבור בנ% בשפעמשמי, דואג
מאז אותה שעה ועד מוצאי שבת , ה ואמר"והוסי� ה. המזרו� שהנ% יש� עליו

בהגיענו . שאז הלכתי עמו לביתו, לא זזה ידי מידו עד לסיו� תפילת ערבית
ובסבלנות ישב ולמד את הסדר שלפני , פטילו� שלו ורגוע ושמח' היה ח, לבית
. לאחר ההבדלה אמר לי הגיע הזמ� לגשת למזרו�. בדלה באור% רוח וזמ�הה

פטילו� את המזרו� ומצא ש� חבילת שטרות כס� ' והרי� ח, נגשנו שנינו
  .    בסכו� גדול שהספיק בריוח לכל ההוצאות כולל כלכלת הבית כמה חדשי�

אמר לה את בתחילת ,  היתה בתחילת ההריו� ולא ידעה על כ%וכאשר אשת
לאחר כמה שני� אמר לה . ונתברר שהיא בהריו� וילדה ב�. אבי מגיע, הריו�ה

  .והגיעה הבת שרה, לאמו קראו שרה.  את בהריו� אמי מגיעה,שוב

ובכל , ל היתה עמוקה"יוס� וולטו% זצ' הידידות בינו לבי� הצדיק הנסתר ר
� יוס' ור, פטילו�, י במירו� בשלשה מכוניות"ג בעומר היו נוסעי� לרשב"ל

ל ועוד כה� מקובל נסתר שאיני "ומכניס האורחי� מר עזרא הכה� זצ, וולטו%
  .ומשפחת חנניה מתל אביב, יודע את שמו וזהותו

' ל היה בא מידי פע� לביתו של ח"יהושע שרבאני זצ' ג� המקובל הקדוש ח
' כי א� על פי שתפילותיו וברכותיו של ח(. פטילו� לקבל את ברכתו לו ולמשפחתו

וכמו שאמרו ,  לברכת צדיק אחר פעמי�לעצמו ולמשפחתו הוצר%, ושיעו רבי�יהושע ה

     )".אי� חבוש מתיר עצמו מבית האסורי� " &.ה"סנהדרי� ד� צ& ,ל"חז

והיה אבי מביא לו מידי פע� , ל היו ידידי� בנפש"ל ואבי ז"פטילו� זצ' ח
  . ורבי� נושעו בתפילותיו, שמות של בני אד� שהוצרכו לישועה

 וושאל בעצת. ורצה לישאנה,  הכיר בחורה טובה ויראת שמי� ממכיריואחד
 אמר לו שבגיל ארבעי� היא , לדעת מדועוכשהפציר בו. אמר לו שלא כדאיו

וכשהתעקש לקחתה אמר לו תתפלל שלאחר גיל . תיפול בחולי קשה לכל חייה
  .וכ� היה.  קשהכל כ%ארבעי� חוליה לא יהיה 

 החל לפתע. ה.פטילו� ע� מכירו מר א'  רישבפע� , במלחמת ששת הימי�
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ופגזי� , רואה אני את בנ%, אל תדאג, אהר�: דופק על השולח� ואומר
 כיוו� את היו� והשעה' מר א .יחזור בנ% לשלו�' ובעזרת ה, מתפוצצי� לידו

  .סיפר לו ממש כדברי� שאמר הרב פטילו�, חזר בנושכו

 טר� התפללת וטר� הנחת פע� נכנס אליו יהודי לקבל את ברכתו והשיב לו
, הלה נדה� ושאלו זאת מני� ל%. שוב לאחר התפילה ותקבל ברכה, תפילי�

  .והשיב לו זה רשו� במצח%

פטילו� ' בא דודי לח, כשסבי היה חולה מחוסר הכרה וכמו שסופר למעלה
אל תדאג הוא יבריא וע� רגליו יבא , והשיב לו, מנח�' ואמר לו מה יהיה ע� ח

  .אלי וכ� היה

 עלה לארבעי� על בנו החולה שחומו בבקשת תחנוני�' פע� נכנס אליו מר ג
וש� ,  לצדקהכס� לקח פטילו� רבי . וא� על ידי תרופות אינו יורדמעלות

לאחר מכ� אמר למר , 'ל נא רפא נא להא 'לומרוהחל , שבביתוקופות הצדקה ב
ו� כבר החכי , ל% לבית% ותמצא את הילד משחק בכדור מהמיטה אל הקיר', ג

  .ואכ� כ% היה. ירד

ופטילו� , ונכנס ללא כסוי ראש" מסורתי"פע� באתי אליו ע� יהודי שהיה 
העיר לו בנוע� באמרו הכנס לחנות משקאות ותווכח שלבקבוק ריק אי� כסוי 

אבל לבקבוק יי� יש� יש לפחות , ולבקבוק מלא מי� יש כסוי אחד בלבד, כלל
  .שני כסויי�

תקופת האירוסי� שלי ודברתי אתו על הקושי שלי באותה הזדמנות הייתי ב
, עצ� הוא את עיניו הקדושות לרגעי� מספר, במציאת דירה בדמי מפתח

וכשפקח� אמר לי אני  רואה אות% גר בבית משל% חד קומתי ע� חצר גדולה 
לפניה ומצד שמאל לבני� יש שש מדרגות היורדות לגינה גדולה שבסופה מצד 

, למרות שהכרתיו ואת רוח קדשו. 'ת למרת� גדול וכוימי� יש מדרגות היורדו
נראה לי הדבר כחלו� באספמיה בהתא� לאמצעי ,  וידעתי כי כל דבריו אמת

כמוב� שאת הדירה חפשתי , הדלי� אפילו לרכישת דירה קטנה בדמי מפתח
שכונת "ומצאתי דירה קטנה ב, לפי האמצעי� שהיו בידי ולא לפי רוח קדשו

' ודברי ח, יה בבני� צפו� ומלא דיירי� בדמי מפתחבקומה שנ" הבוכרי�
לאחר שנתיי� שבה� סבלתי בדירה זו בחור� מקור . פטילו� נשכחו ממני

החלטתי להחלי� את , נוראי והמצב לגבי בני שהיה ב� שנה היה בלתי נסבל
בצר לי פניתי לצדיק הקדוש מורי , הדירה ולא היה לי כס� לממש את החלטתי

ואמר לי , וסחתי בפניו את העני�, ל שבינתיי� זכיתי להכירו"חיי� סינוואני זצ
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שאל אותי הא� יש ל% , לשאלתי כס� מניי�. ל% וקנה בית פרטי ב� קומה אחת
השבתי לו שאוכל להשיג הלוואה ללא , מניי� ללוות סכו� גדול למש% שנתיי�

אמר לי אל תדאג בתו% . אבל הלוואה צרי% לשל�, משכנתא וללא ריבית
מהבית הקוד� שהיה . מצאתי בית מתאי� וקניתי אותו. � הכל ישול�שנתיי

י "י ועוד כשלשי� ושש אל� ל"בדמי מפתח קבלתי שתי� עשרה אל� ל
לאחר הקניה באתי , ל"השגתי בהלואה על סמ% דברי מורי חיי� סינוואני זצ

ושאל אותי א� כבר קניתי ע# , חיי� ושאלתי אותו מה ע� התשלו�' לר
אמר לי ל% תקנה . השבתי לו שטר� קניתי, ר כדרכי בכל שנהאתרוגי� למסח

היות והקפדתי לקנות רק מעצי� מסויימי� שידעתי שאי� בה� , ע# ותשוב
המבחר היה חלש וכשבאתי לקנות מצאתי שכל העצי� , חשש הרכבה

החשובי� נמכרו ונשאר ע# קט� שבקושי היתה בו פריחה ובדר% הטבע היה 
על כל , וג� הגידול שלה� לא היה נראה יפה, ירותצרי% להצמיח מעט מאוד פ

פני� מחוסר ברירה קניתי אותו במחיר מוזל על דעת שאני ומזלי בי� א� יגדלו 
וצוה עלי לשוב , חיי� וספרתי לו העני�' שבתי לר. בו אתרוגי� ובי� א� לאו

אותה שנה הע# הוציא , אל הע# ולחקוק עליו ש� קדוש שמסר לי וכ� עשיתי
% הטבע הרבה אתרוגי� מהודרי� ביותר שנחטפו בסכו� גבוה מאוד שלא בדר

אותו ובשנה שלאחריה שוב מאיליו פירות , עד כדי תשלו� מחיר חצי הדירה
 הבחנתי  הבחנתי  הבחנתי  הבחנתי ,,,,רק אחרי שנכנסתי לגור בדירהרק אחרי שנכנסתי לגור בדירהרק אחרי שנכנסתי לגור בדירהרק אחרי שנכנסתי לגור בדירה. ע# שקניתי כסו את כל חוב הדירה

   ....ילו� לפני חתונתיילו� לפני חתונתיילו� לפני חתונתיילו� לפני חתונתיטטטטפפפפ' ' ' ' חחחחשהיא בדיוק הדירה שתיאר לי שהיא בדיוק הדירה שתיאר לי שהיא בדיוק הדירה שתיאר לי שהיא בדיוק הדירה שתיאר לי 

על ציונו הקדוש של ו בהיותשפע� אחת ל " וולטו% זציוס�' צ ר"הרהסיפר 
ישב הוא ליד השולח� והחל ללמוד , א"התנא האלוקי רבי שמעו� בר יוחאי זיע

בא אצלו ש בחלו� וראה, לפנות בוקר נפלה עליו עייפות ונרד�, כל הלילה
 ,הא� באת לכא� ליש�, נגע בכתפו ואמר ואד� בעל צורה נוראה ומלאת הוד

כשחזר ממירו� נכנס ישר , יוס� והמשי% ללמוד עד הבוקר' ר התעוררמיד 
 פטילו�אמר לו רבי ,  את פיופצהטר� ,  בהכנסו פנימהומיד, לבית הרב פטילו�

  .י"רשב היה זה האיש שעורר% בחלו�. 'ר גדול עלי% היה ל% גילוי גדולאו'

לדודתי היתה לידה קשה והרופא אמר שאסור לה להניק כי החלב שלה לא 
, ואמר לו לא תשמע לרופא, פטילו� מה לעשות' דודי שאל את ח,  לתינוקבריא

  . והניקה אותו וגדל בריא ושל�. החלב שלה מצויי� לבנ%

ממנה למרות זאת הוא מנע , רצתה להתחת� אתוש מישהו הכירה קרובתו
לה אמר  , לומר לה מה הסיבהכשלחצה אותו אשתו. ז"שניה� זאשמאוד רצו 

  .ובאמת נהרג בגיל צעיר במלחמת יו� הכפורי�. רוכי�שלבחור אי� חיי� א
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 היה , כשהיה רואה אנשי� זקוקי� לרחמי�. ידע כל אחד מהיכ� שרש נשמתו
סיפר לי שכל מה שזכה הוא בגלל שסבא שלו סיפר לי שכל מה שזכה הוא בגלל שסבא שלו סיפר לי שכל מה שזכה הוא בגלל שסבא שלו סיפר לי שכל מה שזכה הוא בגלל שסבא שלו . מרדכי שרעבי' ות� לרפנה אמ

  ....וללמוד ותעניותוללמוד ותעניותוללמוד ותעניותוללמוד ותעניות, , , , מגיל שמונה שני� הרגילו לקו� אתו לומר תקו� חצותמגיל שמונה שני� הרגילו לקו� אתו לומר תקו� חצותמגיל שמונה שני� הרגילו לקו� אתו לומר תקו� חצותמגיל שמונה שני� הרגילו לקו� אתו לומר תקו� חצות

   

  
        ).).).).מימי�מימי�מימי�מימי�((((עזרא הכה� עזרא הכה� עזרא הכה� עזרא הכה� ' ' ' ' ומכניס האורחי� הנסתרי� רומכניס האורחי� הנסתרי� רומכניס האורחי� הנסתרי� רומכניס האורחי� הנסתרי� ר) ) ) ) משמאלמשמאלמשמאלמשמאל((((פתילו� פתילו� פתילו� פתילו� ' ' ' ' חחחח, , , , ביביביביבכותל המערבכותל המערבכותל המערבכותל המער

כי " רוח הקודש"פטילו� אמר לדודי שהרבה צדיקי� גדולי� לא זוכי� ל' ח
כשה� דורשי� ברבי� מעט גאוה באה אליה� לאחר הדרשה ודוחה מה� את 

  .אבל אנשי� פשוטי� אי� לה� גאוה ולכ� זוכי�, "רוח הקודש"

, שמחוסר כס� לא קנתה יי�,  זוגתואמרה לו,  לקדשבבואו, אחדליל שבת 
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לתדהמת כול� וושיט את ידו ה המטבחוהוא בביטחונו הגדול ניגש לארו� 
  .כדבר המוב� מאיליו' שלו� עליכ� וכוסדר והחל ב ,וציא בקבוק יי�ה

 נעליי� ספרה לו אשתו בכאב שאי� כס� לקנות לו בהיות בנו יעקב ב� שנה
לעת ערב . עוד היו� יהיה ליעקב נעלי�', בעזרת האל תדאגי  השיבהוהוא 

 הא� צריכי� ושאל, לא מוכר ובידו זוג נעלי� קטנות לתינוקאד� הגיע לבית� 
  .ונעל� מ� המקו�, השאיר את הנעלי� בבית�, ולפני שהשיבה ,כא� נעלי�

. פסיק לקמ# ידו ויואיל לתת יותר לצדקהשי, ממקורביואחד פע� הוכיח את 
כספ% : מראמנ� הרב פטילו� הוכיחו על פניו וא, ה הצטדק כי מצבו דחוקהל

ה נדה� ונתהפ% הל,  וכיצד תאמר כי מצב% דחוק,וזהב% נמצא במקו� פלוני
   .צרכי צדקה בהרחבהל לפזרהחל ו, בו לטובהל

הוא נהג להשאיר מקו� אחד פנוי מימינו , השראה מיוחדת הורגשה בסוכתו
 אחד ממכריונכנס , סוכהב בהיותופע�  . אותו יו�עבור האושפיזא קדישא של

כא� ,  פה לא תשב,פטילו� באמרו' מנעו רמיד , וניגש להתיישב על ידו
 יעקב את בנושאל ,  משיצא הלה את הסוכה.והושיבו על כסא אחר. יושבי�

 הרי בכסא זה יושב והשיבו ,מדוע לא נתת לו לשבת בכסא על יד%, אביו
  . הוא לא רואהמה .האושפיזי� של היו�

והנה רק , לכל דברמהודר בלבושו שנה אחת נכנס לסוכתו יהודי הנראה חרדי 
צא טמא ואל  תטמא את , לעברו בקול ר�פטילו� ' רזעק , פתח הסוכה עמד על
וג� לא , ועוד לא טבלת מטומאת% היוצאתאתמול עשית חטא פלוני . סוכתי

 בו וה מהנוכחי� טיפלוכמ,  הלה בשמעו זאת התעל� במקו�.התפללת שחרית
  .מעלפונוועוררוהו 

ומנוחתו כבוד בבית , ה"ו חשו� תשל"ל נפטר בט"יהודה ליאו� פטילו� זצ' ר
בירושלי� ליד ציונו של מכניס האורחי� " סנהדריה"החיי� שבשכונת 

  .ל"עזרא הכה� זצ' הנסתרי� ר

        ....לללל""""יוס� דיי� זציוס� דיי� זציוס� דיי� זציוס� דיי� זצ' ' ' ' חחחח

ור עליו גדלו � למק ג� כשגדלו נשארו נאמני"אהבת חיי�חברת "תלמידי 
קבוצה . והמשיכו ללמוד ג� לאחר נישואיה� בחברה ובעוד מקומות נוספי�

ל מרבני "יוס� עדס זצ' מתלמידי� אלו נמנתה על שיעור קבוע שהיה נות� הר
  ".בית ישראל "ונתשבשכ" שאול צדקה' ח" בבית הכנסת "ישיבת פורת יוס�"



רלה תולדות מנחם

        
        ....לללל""""יוס� דיי� זציוס� דיי� זציוס� דיי� זציוס� דיי� זצ' ' ' ' חחחח

' רכת שבת החליטו לעשות סעודת סיו� על ציו�  כשסיימו מסד"בשנת תשכ
ופנו לסבי שישתת� בסעודה זו ויקח את כל הוצאות ,  במירו�שמעו� ב� יוחאי

מלאה משתתפי� ובה סעודה כיד סבי מיד הסכי� והכי� משאית . הסעודה עליו
 ובקש מה� להצטר� לנסיעה בתל אביב את הכס� גייס סבי ממוקיריו .המל%

לו התלבטו א� לבטל את עבודת� למש% יומיי� לצור% זה אנשי� א. ולסעודה
  .ילו� לשאול בעצתוטיהודה ליאו� פ' ופנו לצדיק הנסתר ר, ולנסוע או לא

מששמע את שאלת� עצ� . ילו�טפ' רשבוע לפני הנסיעה כשהגיעו לכהיה זה 
, מקובל גדול, אד� צעיר אני רואה , כשפקח� אמר,את עיניו לכמה רגעי�



רלו תולדות מנחם

 הלובש מכנסיי� וחולצה בצבע חאקי שיושב על ,וב מאוד חש,צדיק נסתר
יש ,  ותיאר את מבנה גופו והוסי� ואמר. שליד צפת"בניהו ב� יהוידע"קבר 

ובכיסו יש ארנק מלא שטרות של , בידו ספר כוונות וייחודי� שהוא מכוו� בה�
אבל אני , תסעו למירו� כי סעודה זו חשובה. כס� ואד� זה לא נהנה מהבריות

ה שג� בשבוע הבא צדיק זה עוד ישב על קברו של בניהו ואל תחמיצו את רוא
 שלא וא� על פי , סיפרו זאת לסבישמעתי כשאנשי� אלו. ההזדמנות להכירו

אות� שומששבו מהנסיעה שמעתי , השתתפתי בנסיעה זו עקבתי אחרי העניי�
  מצאו"בניהו ב� יהוידע"כשהגיעו לציו� , ילו�טמשתתפי� שידעו מדברי פ

רכו� על הציו� , ילו�טפ' אד� בודד לבוש בבגדי חאקי כאותו תיאור שתיאר ח
שאול דוואק ' שסידר הר" בניהו ב� יהוידע"ובידו ספר הכוונות והייחודי� 

משחזרו כל הקהל למשאית התעכבו אנשי� אלה . ל" כתבי האריזעל פיהכה� 
נה לה� כלל והוא שהיה באמצע לימודיו לא ע, ופנו לאד� זה והציעו לו כס�

ה� הפצירו . אבל של� מכיסו ארנק גדוש בשטרות כס� להראות� שאינו זקוק
ומסר לה� את  """"יוס� דיי�יוס� דיי�יוס� דיי�יוס� דיי�""""עד שאמר לה� ששמו , בו שית� לה� שמו וכתובתו

וכששאלני לרצוני  ,מצאתיו בביתו הדל,  פרטי� אלולפי. כתבתו בירושלי�
מי שאינו מבי� מה  ועשה עצמו כ,'התחלתי לשוחח אתו בעניני ישועות וכדו

אלו ידעתי היכ� ללחו# עד שלא " שחקני�"ומכיו� שכבר הורגלתי ל. אני שח
יוס� ' וכמדומני שלקחתי את ר. פרסמתי אותו בי� תלמידי. יכל להתחמק

והשתתפו בעשיית , והפכו לידידי� בנפשזה את זה וולטו% לביתו וכ% הכירו 
  .בלתי אפשריתייחודי� על ציוני  הצדיקי� שהדר% אליה� היתה 

וראיתי שכל מאכלו היה אורז בלתי , כמה פעמי� באתי לביתו ומצאתיו אוכל
לפעמי� היה מוסי� ג� תפוח אדמה בלתי . מבושל שרוי במי� ולח� יבש

פע� בשבוע היה מרתיח על . והכל כדי לא להנות מאכילה בימי החול, מבושל
ל כרחו רק כדי ושותה זאת בע, פתיליה בודדת שהיתה במטבחו כוס חלב ח�

         .לקיי� מצות כבוד א� שבקשה זאת ממנו

וכשהצעתי , המטבח בדירתו היה ריק ועלוב והכיל רק פתיליה אחת וברז מי�
התנגד בתוק� בטענה שלא , לו להביא פועלי� ולסדר לו מטבח על חשבוני

  .נצר% בעול� הזה ליותר ממה שיש לו

והבנתי שהיה בקי ביד החזקה , שקד על התורה וייחודי הקבלה ימי� ולילות
  . י"כמו כ� שמעתי שהיה בקי בכתבי האר. ,� בהיותו מזרעו ב� אחר ב�"לרמב

בהליכתו בשוק היה נראה כאד� בור וע� האר# שאי� לו שיח ושיג אפילו 
נקרא ' וראו כל עמי האר# כי ש� ה"ובכל זאת קויי� בו , בצורת האותיות



רלז תולדות מנחם

 על קברי צדיקי� בי� ערבי� שונאי ובכל מקו� לכתו". עלי% וייראו ממ%
  . היתה אימתו נופלת עליה� ועשו רצונו כעבדי� נכנעי�, ישראל

ל "מרדכי שרעבי זצ' ל שהר"ציו� ברכה זצ' אומרי� שהעיד המקובל הקדוש ח
  .ו הצדיקי� הנזכרי�"יוס� דיי� שהוא אחד מל' אמר על ח

 היה מגיע כל שלקברו" שמואל הנביא"היתה לו התקשרות נפש מיוחדת ע� 
פע� אמרתי . ומייחד ייחודי� עד הבוקר" תקו� חצות"לילה בחצות ועור% ש� 

והשיב לי שהדבר , לו שאני מפקפק בעצ� קבורת שמואל הנביא במקו� זה
והבנתי מדבריו שלמד ע� שמואל הנביא , ברור כשמש שזה מקו� מנוחתו

ניסי� ודברי� ואמנ� הרבה . כמה פעמי� באות� שעות במקו� המצויי� כקברו
וג� ערביי המקו� . שמעבר לטבע נעשו על ידו למע� הכלל והפרט במקו� זה

ללא שו� בקשה מצדו באו אליו ונתנו לו מפתח , שבתחילה ניסו להפריע לו
  .   של הקבר והמסגד שעליו שיכנס בכל עת ובכל שעה כחפצו

 בעצתי, היה בחור מבוגר בעל תשובה שהתקשה במציאת שדו%. תלמידי א
השיבו יוס� דיי� אני אד� פשוט , פנה הוא ליוס� דיי� ובקש את ברכתו ועצתו

שלחתי אותו אליו בשנית , ותלמידי שב אלי בידי� ריקות, וטעית בכתובת
מששב ובקש את ברכתו החל יוס� . ואמרתי לו אל תרפה ממנו עד שיברכ%

� ושאר דברי" בגי�"דיי� לדבר אתו פוליטיקה על ראש ממשלת הציונות 
אמרתי לו ל% ותאמר לו בשמי . ובא וסיפר לי העניי�, בטלי� ושלחו מפניו

עתה כשבא אליו בשמי אמר . שלא יסתתר כי אני שלחתי אות% ובבקשה לעזור
כי בעוד איזה זמ� אתה , אל תל% לשדכני� ואל תענה להצעות שדו%, לו ראה

י� לכל תפגוש בה בעצמ% ללא שדכני� וברגע הראשו� שתראה אות% היא תסכ
שהיא תהיה , והסימ� שתכיר שזו המיועדת הוא, מה שתבקש כולל נשואי�

לאחר זמ� קצר הציעו לו שדו% אחת . וצעירה ממ% בהרבה שני�, גבוהה ממ%
והבחור התלבט מאוד , שגבוהה ממנו ואמרו לו שצעירה היא מגילו בהרבה

ו� אחד בינתיי� י, בהחלטתו וקבע עמה לבא אלי שאעזור לו להחליט בעניי�
אמר , הוא נגש אליו ושאל בעצתו, בלכתו ברחוב והנה יוס� דיי� הול% למולו

ושטר� הגיע הזמ� ומה , לו יוס� דיי� הלא אמרתי ל% אל תקבל הצעות שדו%
והיות וכבר קבע עמה לבא אלי הגיעו . ג� שזאת אינה של% ומבוגרת היא ממ%

  .ונפרדו, א ממנוכשחקרתי אותה על גילה נתברר שאכ� מבוגרת הי, שניה�
לאחר כמה חדשי� יו� אחד בלכתו ברחוב פגש הוא באחת צעירה גבוהה 

, "שלו�"ממנו אותה הכיר ממקו� עבודתו לשעבר ומתו% הנימוס אמר לה 
הוא התפלא ואמר כיצד , והיא השיבה לו מי אתה אני בכלל לא מכירה אות%
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 אני כלל לא והשיבה לו, אינ% מכירה אותי והלא יחד עבדנו במקו� פלוני
תמתי� היא צריכה להגיע ותראה ששתינו , עבדתי ש� זו אחותי התאומה

עד שמצא , ואכ� הגיע אחותה והוא התבלבל בי� שתיה� לרוב דמיונ�, דומות
מיד זכר הוא את דברי . הבדל קט� בכת� לידה בהיר שהיה על פני אחת מה�

אתו לכותל והציע לזאת שפגש בתחילה לבא , יוס� דיי� ואמר אנסה זאת
ולאחר אמירת כמה פרקי תהלי� משיצאו שניה� , המערבי ומיד הסכימה

, מרחבת הכותל הבי� שלזו התכוו� יוס� דיי� ובו במקו� הוא הציע לה נשואי�
  .  ומיד הסכימה ואכ� נשאה והקימו בית כשר בישראל

והיות ,  אחת לפני ראש השנה חשבתי בלבי למכור את הבית שגרתי בושנה
גמרתי בלבי שמיד לאחר החגי� אציע את ביתי , עמדו על הפתחוהחגי� 
שמואל הנביא , יוס� דיי� ואמר לי' לאחר כמה ימי� פגשתי את ר. למכירה

  . אמר לי שרצונ% למכור את בית% וביקש ממני לומר ל% שלא תמכור אותו

 שיתפלל לרפואת אחיה שהיה נרקומ� קשה וכל נסיונות אשה אחת פנתה אליו
והשיב לה הניחו לו מבלי שו� טיפול חבל על הזמ� ועל ,  עזורהוגמילה לא

משפחת . יו� אחד הוא יקו� מאליו וירפא וישוב לאלתר בתשובה, הכס�
לאחר כמה . החולה המשיכו בטיפולי הגמילה ללא הצלחה עד שנתייאשו

שני� יו� אחד ללא שו� טיפול ק� החולה כאד� שנתעורר משינה והפסיק 
  .מהב לאלתר בתשובה שליד ע� הסמי� ושמ

אחד ממכרי בארצות הברית היה בבעיות קשות ע� מס ההכנסה שחשדו בו 
יוס� דיי� שאמר לו היה סמו% ' הפגשתי אותו ע� ח. בהעלמת מס וירדו לחייו

ומאז במש% כמה שני� . ובטוח שכל עוד אני חי לא יוכלו לעשות ל% כלו�
ירה אבל שוחרר לאחר הוא הוזמ� פעמי� בודדות לחק, כמעט שכחו ממנו

יוס� דיי� התלבשו עליו אנשי מס ההכנסה ' מיד לאחר פטירת ח. כמה שעות
  . יוס� דיי� וכח תפילתו' בצורה מעמיקה והיה יושב ומבכה את ח

. והתקשה מאוד למצא זווג עבורו, ידידי שגר בארצות הברית היה לו ב� מוגבל
מצא כא� שדו% והתקשר ו באב לאר# יחד ע� בנו לנסות ל"הוא הגיע לאחר ט

' ח, יוס� דיי� שישתדל עבורו' כשפגשתיו לקחתי אותו לח. לכמה שדכני�
יוס� אמר לו בא ביו� חמישי לציו� שמואל הנביא ותשתת� עמנו בתפילה ואז 

מהיו� ועד חודש ימצא , יוס�' לאחר התפילה אמר לו ח. אראה מה לעשות
האב , ש ללא שו� תוצאותעבר כמעט כל החוד. בנ% את זווגו ויסגור שדו%

נלח# מאוד כי היה חייב לשוב לארצות הברית בימי� הקרובי� ללא שו� דחוי 
יוס� דיי� ושאלנו אותו מה ' חזרנו שוב לח. ובא אלי בשאלה מה עושי�
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לעשות והוא אמר החודש שהבטחתי מסתיי� בעוד יומיי� ועד אז יהיה 
כי הדבר היה נגד השכל האב לא ידע א� להאמי� או לא ". ווארט"השדו% וה

ואמנ� באותו יו� הגיע שדכ� ע� הצעה מתאימה והצדדי� נפגשו . וההגיו�
לאחר כמה חדשי� . עוד באותו ערב ולמחרת בערב סגרו את השדו% במזל טוב

  .ה� התחתנו והקימו בית כשר ובריא עד היו� הזה

א היה ומעול� ל ,זה את זהסבי ויוס� דיי� מעול� לא הכירו , למיטב ידיעתי
קובע . שלאחר פטירת סבי" נסתרי�"יוס� דיי� הוא מדור ה. שו� קשר ביניה�

  .ל"צל וה� ע� יוס� דיי� ז"צי היכרותי העמוקה ה� ע� סבי זעל פאני זאת 

ביו� רביעי האחרו� לחייו הוא בקש מאחד ממכריו שהשתת� עמו בתפילות 
שו� הבא שאת הספרי� שהושאלו שיחזיר ביו� רא, על קבר שמואל הנביא

וכ� שיל� כס� כפול לקבל� ולפועלי� , לבעליה� כי הוא לא יוכל לעשות זאת
, בבית כנסת בירושלי� שנבנה על ידו, שיגמרו בניית ארו� קודש מאבני שיש

א� , ועשה כל מאמ# ולא נח עד שהבניה נגמרה ביו� חמישי אחר הצהריי�
ילה במערת בליל ששי למד כל הל. אחד לא הבי� מה פשר הדחיפות הזאת

וביו� ששי בבוקר הל% כהרגלו לקברי צדיקי� בהר הזיתי� , שמעו� הצדיק
בצהריי� בקש ממשתתפי התפילות . ולמקוה לכבוד שבת, לעשות ייחודי�

וטר� בוא� , בציו� שמואל הנביא שיבואו לביתו בשעה שלש אחר הצהריי�
 אמר ואז, כשבאו לקחוהו לבית החולי� ש� השיבו את הכרתו. נפל מתעל�

לאחר שעתיי� כשנראה כבר . לה� שקבלת שבת הוא יעשה בישיבה של מעלה
. התעל� שנית ויצאה נשמתו כשעה לפני כניסת השבת, שהוא מתחזק ומבריא

מנוחתו . ה"תמוז תשמ'  בט.ולפני השקיעה נקבר ועלה לישיבה של מעלה
  . בירושלי�" הר המנוחות"כבוד ב

 לאחרבלבד " יוס�"א הכרנוהו בש� אל, לא ידענו" שלמה"את שמו האמיתי 
 המצבה וכתבו על גבי" שלמה"פטירתו אמרו לנו בני משפחתו ששמו מלידה 

  . "יוס� שלמה דיי�"
        

  ....לללל""""יוס� וולטו% זציוס� וולטו% זציוס� וולטו% זציוס� וולטו% זצ' ' ' ' ררררהצדיק הנסתר הצדיק הנסתר הצדיק הנסתר הצדיק הנסתר 
  
בגיל שמונה שני� עלה ע� . פ בגאליציה"ל נולד בשנת תר"יוס� וולטו% זצ' ר

ועשה לילות כימי� " ע# חיי�"היה מהמתמידי� בישיבת . משפחתו לירושלי�
כתבי ", ס ופוסקי� ראשוני� ואחרוני�"לט שליטה מלאה בשש, בשקידתו
היה מנוי על כל חוברות חידושי התורה שיצאו לאור כגו� . ת"ושו" חסידות



רמ תולדות מנחם

יחיאל מיכל ' ק ר" ני� ונכד להרההיה .ובקי ג� בה� להפליא', וכו" הפרדס"
  .ב� אחר ב�, ל"מזלאטשוב זצ

  
  ....לללל"""" וולטו% זצ וולטו% זצ וולטו% זצ וולטו% זציוס�יוס�יוס�יוס�' ' ' ' רררר

למד ג� קבלה והסתופ� בצל גדולי בד בבד ע� למודו בתורת הנגלה 
וה� , שבשכונת הבוכרי�" רחובות הנהר"המקובלי� בירושלי� ה� בישיבת 

' ל שר"יאיר ויינשטוק זצ' ג המקובל ר"למד ע� הרה. בישיבת שער השמי�



 רמא תולדות מנחם

שכל , ל" זציעקב מונסא' וע� ח. ו הצדיקי�"יוס� אמר לי עליו שהוא אחד מל
  .ר"� ושר בית הזוה"אחד מה� בפני עצמו היה ארי במסתרי

ל הכרתי בהיותי כב� שתי� עשרה שני� "יוס� וולטו% זצ' את הצדיק הנסתר ר
ראיתי אותו נכנס , היה זה יו� ראש חודש, כשהתחלתי להתגורר בבית סבי

שחזר מ, ויוצא' לסבי ולוקח ממנו פתקאות ע� שמות חולי� ובעלי יסורי� וכו
שאלתי , לאחר כמה שעות שוחח ע� סבי אודות האנשי� שהוזכרו בפתקאות

המערבי  והשיב לי שהוא צדיק שהול% לכותל, את סבי מי אד� זה ומה מעשיו
. להתפלל על אות� שזקוקי� לישועה וביניה� ג� אלו שבפתקאות שמסר לו

יה זה ה(שאלתי אותו והלא הכותל המערבי נמצא מעבר לגבול בידי הירדני� 

תשע שני� לפני מלחמת ששת הימי� שבה נכבשה ירושלי� העתיקה ונפתחה הדר% 

 והשיבני שזה .סגור, הגבול בשער מנדלבאו�,  להגיעאפשר  ואי.)לכותל
ח ובי� "עשרות שני� שבכל ראש חודש הוא הול% לכותל בי� לפני מלחמת תש

אד� שחוצה הייתי המו� לראות ב� . לאחריה והירדני� לא רואי� אותו כלל
 ולא בצורה חד פעמית אלא באופ� את הגבול וחוזר כאילו בתו% ביתו שלו

אני נוסע בכל ערב , אמר לי, ומאיפה אתה מגיע, יוס�'  רשאלתי את .קבוע
חוזר ו, גומר את התפילה שלי, קבוע כבר ארבעי� שנה, למירו�ראש חודש 
רצתי , שהגיעמאז התחלתי להתיידד אתו ובכל פע�  .לירושלי�לראש חודש 

  . להכי� לו תה ולשוחח אתו

, "אשר' ר"ל ושאר מקובלי� ובכוונות הסידורי� "היה בקי בכל כתבי האריז
הוא אמר לי שהוא מניח ארבע ". ש"כוונות הרש"ו, "שבתי מראשקוב' ר"

מימי� " קדש"ת כש"דהיינו כסברת ר(, ד"הראב, ת"ר, י"זוגות תפילי� בכל יו� רש

. מימי� המניח" קדש"כשאבל י "אלא כסברת רש, לא הרגיל(". שמושא רבא" ו.)המניח

בשמאל המניח כדי נמצאת " קדש"' הרגילי� פושמושא רבה ת "י ור"בתפילי� של רש

יוצא הוא ידי , ג� אמר לי שא� על פי שהוא מבני אשכנז.) שהקורא יקרא כסדר�
  .וטעמו ונמוקו עמו, חובת קריאת מגילת אסתר בכתיבה ספרדית

ח הל% לגור בתל אביב ש� עבד לצור% פרנסתו כמטאטא "לחמת תשלאחר מ
ראה , פע� בקומו לפנות בוקר לטאטא את רחובות תל אביב כהרגלו. רחובות

, "אש"מיד צעק בקולי קולות , ל"זוג באיזה פינה החושבי� לעבור עבירה רח
  .והבריח אות� מהמקו�". אש"

לאי� שראה אצל היה מקורב לכל צדיקי הדור והיה מספר דברי� נפ
יהודה ליאו� פטילו� ' רי� וצדיקי� אחרי� כולל הצדיקי� הנסתרי� ר"האדמו

  .אות� היה מבקר לעיתי� תכופות. ל"אברה� הכה� זצ' ור, ל"זצ



רמב תולדות מנחם

 ובנו ל" זצ"באבא סאלי"ישראל אבוחצירא ה' היה ב� בית וידיד נפש לר
' � היה רישראל להפטר מ� העול'  ומשנתקרבו ימי ר.ל"מאיר זצ' הקדוש ר

אמר לה� " באבא סאלי"וה, יוס� אצלו ע� עוד כמה תלמידי חכמי� מחבריו
' והלכו ר. אברה� שגר בתל אביב' מעכשיו תלכו לקבל ברכה מפועל הבניי� ר

' אבל ר, יוס� וחבריו ומצאוהו וניסה להסתיר עצמו ולשלח� כלעומת שבאו
 נתגלה הצדיק יוס� הכיר את המשחק מקרוב ולא נע ולא זע עד שברכ� וכ%

  .ל"אברה� פיש זצ' הנסתר ר

תמיד הל% ע� שני סלי� ובה� ספרי� בשתי ידיו כשאת הסלי� לא אחז בכ� 
וכדי שלא יפלו הסלי� היו ידיו , אלא היו מונחי� לו על פרקי ידיו, ידו כרגיל

הסיבה היתה כי הקפיד שלא . צריכות להיות מורמות כל הזמ� לרוחב הגו�
  .)א"כרבינו הקדוש זיע(. טבורולהוריד ידיו למטה מ

סיפר לי שבבריתות , לאחר שלחצתי אותו הרבה בעניי� גילוי אליהו, בצעירותי
ושפע� אחת הל% לברית מילה בבית החולי� , ראה את אליהו הנביא, שהל%

, בתחילת הברית עמד זק� אחד ליד ארו� הספרי�, בירושלי�" שערי צדק"
רוצה לגנוב ספר מהארו� וגרשו משו� מה חשד אחד האורחי� שזק� זה 

  . זק� זה היה אליהו הנביא, יוס�' והוסי� ר. החוצה

גמג� , כשלחצתי אותו יותר בקשר לשבעה אושפיזי� קדישי� א� נתגלו לו
מאוד ובקושי הסכי� לומר לי שיודע הוא את מקו� קבר דוד המל% ושאר 

, מלכת ירד�שהיתה אז בשטח שנשלט בידי מ" הר ציו�"מלכי יהודה במורדות 
כששאלתי אותו א� עוד ממשי% להגיע לש� כש� . ושהיה רגיל ללכת לש�

כמדומני ( "הר ציו�"ופע� אחת לקח אותי ל. שהול% לכותל נמנע מלהשיב לי

 לחדר הגדול והחשו% שלפני החצר .)ג"שהייתי אז ב� שבע עשרה דהיינו בשנת תשכ
ובחדר זה , ליו השלו�שממנו נכנסי� למקו� שבו מראי� את ציו� דוד המל% ע

ואמר לי להתפלל בי� שתי , "שער ציו�"יש שני חלונות בלבד הפוני� לעבר 
החלונות נוטה יותר לחלו� הימני כי ש� יש פתח מכוו� עד קבר דוד המל% 

  .ועמד וייחד ש� יחודי� גדולי�, ממש

פע� אחת הגעתי לביתו ונקשתי . לא נת� לשו� אד� להכנס לביתו בתל אביב
ל הדלת וכשפתח את הדלת לא פתח את כולו אלא רווח צר מאוד כדי קלות ע

הוא לא . הייתי צעיר לימי� ועזות היתה בי ודחקתי ונכנסתי, לראות מה רצוני
ראיתי שביתו היה ב� חדר אחד גדול . כעס עלי רק בקש ששוב לא אעשה זאת

לא רק מסביב לקירות אלא כמו בספריה דחוסה , ורחב מלא באלפי ספרי�
מדו כונניות לאור% החדר במרחק של כחצי מטר בי� כוננית לשניה ע



רמג תולדות מנחם

שוב עזות . כשמהרצפה ועד לתקרה היו מדפי� מלאי ספרי� משני עברי המד�
משראה . היתה בי ופתחתי כמה מהספרי� וראיתי את הגהותיו בשולי הגליו�

היה זה בימי העומר , כ% לקחני מיד לשולח� קט� שעמד בחדר ועליו מצות יד
נת� לי חתיכת מצה לאכול ואמר לי שזה סוד גדול לאכול כל יו� מימות ו

וכמדומני שצוה עלי לא לספר מה , העומר קצת ממצות יד של חג הפסח
  . ופטרני לשלו�, שראיתי

בית " בער% קבלתי מהישיבה אישור השתתפות לשש עשרהבהיותי בגיל 
. בשבוע'  א החל מיו�, בנתניה לעשרה ימי�"עד הישיבותו" של "הבראה

תו% כדי שיחה אמרתי לו , יוס� וולטו% לסבי' הגיע ר, ביו� חמישי שלפני כ�
והוא ברצינות . בבוקר להבראה לעשרה ימי�' סוע ביו� אנשאני מתכונ� ל

  . הטלפו� ורש� זאת בפנקסופרגמורה בקש ממני את כתובת המקו� ומס
. י לשפת הי�הנחתי את חפצי בחדר ויצאת. בבוקר הגעתי לנתניה' ביו� א

על והלכתי . אלא האויר בשפתו, היות ולא ידעתי לשחות לא עניי� אותי הי�
.  ממקו� הרחצה וישבתי מתבודד בי� החולות והמי� והשמי� רחוקחו�ה

 וחזרתי , נשמרתי ויצאתי בשלו�'שברו% הומשמי� זמנו לי נסיו� בדבר ערוה 
לאחר כשעה . � זהלא היה אד� בעול� שידע כלו� מעני. מיד לבית ההבראה
 שלא , הזהר אתה בסכנה גדולה,יוס� וולטו% בו כתב לי' קבלתי טלגרמה מר

. נכנסתי ללח# איזו סכנה ומה העני�. תצא מפתח הבני� עד שאבוא אלי%
והמתנתי לו בדריכות בבני� עד קרוב לתשע בלילה שאז הוא הגיע ואמר לי 

� עוד יו� אתה מסוכ� אבל א� תישאר כא. "כרת" מאיסור זכית וניצלתהיו� 
לכ� שוב מיד לירושלי� . כי במקו� זה פלוני ילח� ב% קשה להפיל%, בנפילה

נתניה שלא ל , גדולותלמיד חכ�תהיה רב א� לישיבה ויותר כל ימי חיי% ג� 
למחרת . ולא הניח לי עד שהעלה אותי על המונית לירושלי�. תעיז להכנס

  .  בישיבהכבר הייתי רכו� על הגמראבבוקר  תשעבשעה 

סוע לקברי הצדיקי� ניוס� וולטו% ל'  נהג רראש חודשבכל ערב , כאמור
 .)שהיה אז בידי ממלכת ירד�( . להגיע לירושלי� לכותלובראש חודש ,בגליל

 ל" זצלו�טיפ' חהצדיק הנסתר  שני� נסעתי לבקר את תשע עשרהב� כבהיותי 
צ " אחהארבע  הגענו בסביבות השעה"אגד"בשובי חזרה באוטובוס . ביפו

לפתע . עמק תלוללירידת הקסטל שהיתה צרה ומסוכנת כשמשמאלה היה 
המנוע החל בוער באש והנהג איבד את השליטה על ההגה וצעק לקפו# 

 פתחתי את החלו� לשעת סכנה שהיה ,אני שישבתי במושב האחורי. החוצה
ובגלל שהאוטובוס עוד היה , בגב האוטובוס והייתי הראשו� שקפ# החוצה



רמד תולדות מנחם

בני אחרי קפצו עוד .  נפילתי גררה אותי ונשרטתי בפרקי ידי ורגלי,תדרדרמ
היות והייתי בריא ושל� .  והאוטובוס בנס נתקע בקיר ההר שבצד הימניאד�

לא .  אותי לירושלי�העקפתי את האוטובוס והצלחתי להשיג מכונית שהסיע
וס� י' למחרת כשהגיע ר. ראש חודשהיה זה בערב . ספרתי כלו� לא� אחד

וסיפר לי ל "צ הייתי על קבר האריז" אלי ואמר לי אתמול אחהגשנ, לירושלי�
תי לו את השריטות יהרא.  אתה כא�'וברו% ה , עלי%והתפללתישאתה בסכנה 

  . מהעניי�לשלו�ושיצאתי 

נוכח כשבא , שכשהחלה גזירת נתוחי מתי� בזמ� האנגלי�, יוס�' סיפר לי ר
יעקב ' ושאל את המקובל ר" בות הנהררחו"אחד מגדולי ירושלי� לישיבת 

במסכת חולי� שפירושה על פי ' והראה לו גמ, ל מה פשר גזירה זו"מונסא זצ
  .הסוד עני� גזירה זו ומתי תהיה

  

        לללל""""יעקב מונסא זציעקב מונסא זציעקב מונסא זציעקב מונסא זצ' ' ' ' המקובל המכוו� רהמקובל המכוו� רהמקובל המכוו� רהמקובל המכוו� ר



רמה תולדות מנחם

יוס� לצידו� שבלבנו� לקבר� של השבטי� יששכר וזבולו� ' יו� אחד נסע ר
,  חור ואהליאב ב� אחיסמ% בוני המשכ�ולקבר� של בצלאל ב� אורי ב�

בהגיע� אל . במכונית לבנה נהוגה בידי אחד ממכריו וללא רשיונות כניסה
היה תור של מאות מטרי� עמוס משאיות ושאר כלי , "ראש הנקרא"הגבול שב

קצי� אחד הסתובב ע� רמקול , רכב הממתיני� במחסו� לתור� להכנס ללבנו�
צי� את השיירה והכריז שהמכונית הלבנה לפתע עצר הק, ביד והשליט סדר

וכ% נכנס , הנמצאת במרחק מאתיי� מטר שתעקו� את השיירה ותכנס ללבנו�
  . הוא ללא רשיונות ללא בדיקות וללא עכובי�

יוס� ' ומראש קבעתי ע� ר, פע� נסעתי ע� תלמידי לציוני הצדיקי� בגליל
להשתטח על ציוני ונמשי% , וולטו% שנפגוש אותו בצומת פארוד שליד מירו�

, לאחר תפילה על ציו� רבי מאיר בעל הנס. וכ� היה ,הצדיקי� בגליל יחד אתו
אמרתי לנהג שהיה אחד מתלמידי , � בטבריה"והרמב, ורב� יוחנ� ב� זכאי

' מיד אמר לי ר. שיסע ישר לירושלי� כי מתחיל להחשי% ובני בית� מחכי�
השבתי לו שזה . � להגיע אליועקיבה מחכה לנו על ציונו וצריכי' יוס� דע שר

שלה� א� " שלו� בית"לא יתכ� כי תלמידי כול� בעלי בתי� ואני חושש ל
לא הסכמתי ואמרתי לנהג תמשי% . ואמר לי א� על פי כ�. יאחרו הרבה

וכולנו , הטנדר התהפ% על צדו, לאחר דקות בודדות של נסיעה. לירושלי�
 על גלגליו אמרתי לנהג משהקמנו את הרכב, יצאנו ממנו בריאי� ושלמי�

א� לא , יוס� הפע� יצאת� שלמי� ובריאי�' ואז אמר לי ר. תמשי% לירושלי�
. המכונית תתהפ% שנית והפע� אני לא אחראי לבריאותכ�, עקיבה' תסע לר

  .        א"עקיבה זיע' ונסענו לציו� התנא הקדוש ר, כמוב� פחדתי

וסיפר לי , נדה� כולו היחינכנס בני אברה� אשר ש, יו� אחד לפני הצהריי�
. יוס� וולטו% ערו� בתו% מי המקוה מנענע לולב ומיניו' מצא את רשחברו 

עכשיו לא סוכות ונענועי� בתו% , יוס� מה העניי�' ושאל את ר, התפלאהוא 
 אני שונא את סאדת על מה שעשה לע� ,וענה לו. המקוה זה משהו מוזר

לא הבנו , התפלאנו.  הורג אותוועכשיו אני. ישראל במלחמת יו� הכיפורי�
  .אחרי שעתיי� נהרג סאדת במצרי� בהתנקשות בחייו שהצליחה. כלו�

יוס� ' שפע� אחת קבע ע� ר, ו"היאשר יוס� וולטו% לבני אברה� ' סיפר ר
דיי� להפגש למחרת בשעה אחת אחר הצהריי� בתחנה המרכזית הערבית 

צדיק בשכ� לעורר רחמי� שבשער שכ� בירושלי� ולנסוע יחדיו לציו� יוס� ה
יוס� וולטו% באיחור של כמה ' כשהגיע ר. על גלות השכינה ועל כלל ישראל

יוס� דיי� והבי� שהוא לא המתי� ונסע באוטו שיצא ' רגעי� לא מצאו לר



רמו תולדות מנחם

יוס� וולטו% לאוטובוס היוצא בשעה שתי� ונסע לבדו ' המתי� ר. בשעה אחת
יוס� התרכז ' ר, ה עויינתכשכל מבטי בני ישמעאל מכווני� אליו בצור

, לאחר רבע שעה בער% בהגיע� לרמאללה. בלימודו ולא התייחס אליה�
דע ל% שבאוטובוס , פתאו� עצרו חיילי� את האוטובוס נגשו לנהג ואמרו לו

ולכ� אתה ושני אלה שליד% אחראי� שהוא יגיע לשלו� , הזה נמצא יהודי
, � ותיכ� ירדו מהאוטובוסולקחו את פרטי זהות, מידכ� נדרשנו, ולא, לשכ�

  .ויהי לנס

,  עקבו אחר החיפושי� אחריואר# ישראלכשהילד אורו� ירד� נעל� וכל אנשי 
יוס� וולטו% א� יודע הוא היכ� נמצא הילד ' ו לר"שאל בני אברה� אשר הי

וכ% היה שלאחר איזה זמ� נמצאה גופת הילד , והשיבו שהוא קבור בחולות
  . העיר נתניהידלאורו� ירד� קבורה בחולות 

הרבה פעמי� נסע לקבר בנימי� הצדיק ב� יעקב אבינו עליו השלו� הנמצא ליד 
ב�  ולאחר השתטחות וייחודי� על ציונו היה ממשי% לציו� שמעו�" כפר סבא"

" קלקיליה"מ רחוק ממנו ליד העיר "יעקב אבינו עליו השלו� הנמצא כשני ק
שסביר להניח שהיה ( את הגבול והיה חוצה, "ירד�"שהיתה בידי שלטו� ממלכת 

  .    ונכנס ויוצא ללא שט� וללא שו� פגע)ממוקש כולו

" מאה שערי�"שהיה בשכונת , ו"היאשר יוס� וולטו% לבני אברה� ' סיפר ר
שהיה מתבודד מחברת אנשי� וגר , יעקב' בירושלי� יהודי תמהוני בש� ר

תר ורצה לעמוד על יוס� שהוא צדיק נס' וחשד בו ר, בתו% כו% צר בעוני כבד
קדוש ייאמר , והנה לילה אחת בהיותו בבית הרב הצדיק הגאו� העצו�, טיבו

היה בעל מופת עצו� שלמה ' ר, אמר הכותב(ל "שלמה מזוויעל זצ' ר ר"לו האדמו

וכבר יצא ספר של� על , שהיה ממש מחיה מתי� ומבטל גזרות קשות בעת טבילתו במקוה

והבי� ,  משתדל לשלוח מהר את הקהל מביתושלמה' שר והבחי� .)כחו וגבורתו
ומיד הוריד את ראשו על , שמשהו חשוב עומד לקרות שכדאי לעקוב אחריו

שלמה ובח� אותו א� ' לאחר שיצאו כול� ניגש ר, השולח� ועשה עצמו כיש�
יעקב ' ומששוכנע שהוא יש� פתח את הדלת ונכנס אותו תמהוני ר, הנו יש�

לאחר מכ� ישבו שניה� ושוחחו עד ,  א� הוא יש�ושוב באו שניה� ובחנו אותו
הקו� ממקו� "ו" הנשר ממקו� פלוני"אור הבוקר על מעשי בעלי החיי� כגו� 

והבנתי . וכ� על זה הדר% שמות בעלי חיי� ושמות מקומות בעול�" אלמוני
ק חדרי הקבלה והמתקת דיני� משיחת� זו היתה בעו, אמר הכותב(. יעקב' גדולתו של ר

וכ� , וסידור עולמות בריאה יצירה עשיה על מכונ�, גזירות רעות מעל ע� ישראלוביטול 

     .) להקי� מלכי� ושרי� בעול� ולהפיל� בדר% זואפילו נהגו כל תלמידי הבעל ש� טוב 



רמז תולדות מנחם

וזה " צדיקי� נסתרי� בדור האחרו�"כדי להשלי� עני� זה אצטט קטע מספר 
  .לשונו

ד ממיודעיו שהיה יוצא ובא ג� בבית יוס� וולטו% מאח' באחד הימי� ביקש ר
, מאיר' רבינו מאיר אבוחצירה כי יקחהו ברכבו לאשדוד למעו� קדשו של ר

פתחו שני הצדיקי� , משהגיעו לביתו ולאחר ששאלו איש לרעהו לשלו�
את הציפור על את הציפור על את הציפור על את הציפור על ' ' ' ' הראה כבהראה כבהראה כבהראה כב, חלופי הדברי� נשמעו כ%, בשיחה חסרת פשר

' ' ' ' ענה רענה רענה רענה ר... ... ... ... � הפרה היתה על הסול�� הפרה היתה על הסול�� הפרה היתה על הסול�� הפרה היתה על הסול�גגגג.... .... .... .... הציפור ודאיהציפור ודאיהציפור ודאיהציפור ודאי. . . . יוס�יוס�יוס�יוס�' ' ' ' שאל רשאל רשאל רשאל ר, , , , החלו�החלו�החלו�החלו�
יוס� יוס� יוס� יוס� ' ' ' ' המשי% רהמשי% רהמשי% רהמשי% ר, , , , אבל הפיל היה על הגגאבל הפיל היה על הגגאבל הפיל היה על הגגאבל הפיל היה על הגג, , , , את זה אני יודעאת זה אני יודעאת זה אני יודעאת זה אני יודע. . . . מאיר בפשטותמאיר בפשטותמאיר בפשטותמאיר בפשטות

נענה נענה נענה נענה , , , , העורב היה אצל פלוניהעורב היה אצל פלוניהעורב היה אצל פלוניהעורב היה אצל פלוני... ... ... ... הפיל על הגגהפיל על הגגהפיל על הגגהפיל על הגג, , , , נונונונו. . . . לטוות את השיחה המסתוריתלטוות את השיחה המסתוריתלטוות את השיחה המסתוריתלטוות את השיחה המסתורית
לילה טוב לילה טוב לילה טוב לילה טוב , , , , העורב היה אצל פלוניהעורב היה אצל פלוניהעורב היה אצל פלוניהעורב היה אצל פלוני, , , , מהמהמהמה. . . . מאיר כשהוא נוקב בש� מסויי�מאיר כשהוא נוקב בש� מסויי�מאיר כשהוא נוקב בש� מסויי�מאיר כשהוא נוקב בש� מסויי�' ' ' ' רררר

        . . . . יוס� את השיחהיוס� את השיחהיוס� את השיחהיוס� את השיחה' ' ' ' חת� רחת� רחת� רחת� ר
מי , ובסיומה נפרדו שני הצדיקי� בלבביות, ה זו לא ארכה יותר מדקהשיח

יוס� לנסוע מיוחד ' ח ריודע סוד נסתרי� של אותה שיחה שעבורה טר
כי רגע של שיחה מסתורית זו תקנה בעולמות העליוני� , ואי� ספק. לאשדוד

 קדמתו לספרוהיהודה פתייא ב' וכמו שכתב ח( .כמו כמה חדשי� של לימוד תורה

, אמר. ל"נזיר כתב סודות בדר% זו וז' ג� רבינו הקדוש במשניות מס, "בית לח� יהודה"

ש "ב, אמר הדלת הזה הריני נזיר א� נפתח אני, אמרה פרה זו הריני נזירה א� עומדת אני

  ).'א אינו נזיר וכו"ובה, אומרי� נזיר

 יוס� וולטו% לבני אברה� אשר' אמר רל "אבוחצירא זצמאיר ' כשנפטר ר
מאיר אבוחצירא עוסקי� בתורה בחברותא ימי� ולילות '  שהיו הוא ור,השיחי

יו� '  ותו% ל.שאינו יכול בלעדיוו. רצופי� עד שהיה סימ� בכיסא כשקמו ממנו
'  נפטר רג" תשמבאייר' בכו, ג"ז ניס� תשמ"מאיר נפטר בי' ר. נפטר ג� הוא

  .א" זיע.ל" זציוס�

אליה� היה מגיע לפחות , דיקי� שבגלילהיה מקושר מאוד למירו� ולציוני הצ
ביו� פטירתו נסע כשהוא בריא ושל� למירו� ומש� , בכל ערב ראש חודש

ובדר% , ומש� המשי% לצפת, למערת האידרא הסמוכה ש� התבודד כשעה
כששבוע קוד� כבר רמז למקורביו שזה השבוע , לצפת עלה בסערה לשמי�

   .א"זיע. האחרו� שלו בעול� הזה

יוס� וולטו% ואמר לי ' ל בא אלי ר" לאחר פטירת הסבא זצכמה חדשי�
חיי� חיי� חיי� חיי� ' ' ' ' ררררשביהוד נמצא צדיק בש� , משה יאיר ויינשטוק אמר לו' ק ר"שהרה

והיות ואי� , ו צדיקי� הנזכרי�" שבשמי� הוא מוכתר בתור ראש הלסינוואניסינוואניסינוואניסינוואני
  . קש ממני שאל% ואתהה על קנקנויב, לו זמ� ללכת ולבקשו



רמח תולדות מנחם

  
        לללל""""יוס� וולטו% זציוס� וולטו% זציוס� וולטו% זציוס� וולטו% זצ' ' ' '  ר ר ר ר    ל בשיחה ע�ל בשיחה ע�ל בשיחה ע�ל בשיחה ע�""""ויינשטוק זצויינשטוק זצויינשטוק זצויינשטוק זצמשה יאיר משה יאיר משה יאיר משה יאיר ' ' ' ' ק רק רק רק ר""""הרההרההרההרה

לאחר כמה ימי� נסעתי למירו� ע� קבוצה מתלמידי שהיו אנשי� נשואי� 
בדר% עצרנו ביהוד ולאחר חפוש קל , שעבדו ביו� ולמדו אצלי בכל ערב

נכנסתי פנימה , "להכנס"מששמעתי קול , הגענו לביתו והקשתי על דלתו
הסתכלתי מסביבי ולא ראיתי שו� ספר , דו חומשוראיתי זק� יושב על ספה ובי

חשבתי שטעיתי באד� אבל מכיו� שנכנסתי ושאלני לרצוני עניתי , קודש בחדר
ומיד נכנס לחדר השני והוציא לי , לו שיש לי שאלה בענייני לימוד ושאלתיו



רמט תולדות מנחם

עמדתי תמיה ולא רציתי להתעכב רק . ספר שש� היתה התשובה לשאלתי
והרופאי� ע� ,  מזה שלש שני� מכאבי ראש חזקי�אמרתי לו שאשתי סובלת

ואמר לי בסדר , כל בדיקותיה� כולל בדיקות ד� יסודיי� לא מוצאי� כלו�
והשיב כבר התפללתי וכבר , יתפלל לרפואתה' אמרתי לו כב, היא כבר נרפאה

לא התייחסתי לדבריו . למרות שלא ראיתיו מנענע את שפתיו בתפילה, נרפאה
וראיתי שהשעה אחת עשרה , שעו� לידע כמה אנו מאחרי�הבטתי ב. ברצינות

זרזתי את תלמידי למהר לרכב כדי להספיק להגיע למירו� , לפני הצהריי�
  ולשוב כמה שיותר מוקד�

והשיבה משעה אחת , בהגיעי הביתה שאלתי את אשתי מה ע� הכאב ראש
עמו משראיתי זאת שבתי אליו לבדי ונכנסתי . עשרה בבוקר נפסק הכאב לגמרי

לחדרו הפרטי ש� היו כל ספריו בארו� בגדי� הסגור היטב שלא יוכר כי הוא 
ספרתי . ואז הביאני המל% חדריו שהיו מלאי� בכל מכמני התורה, מכיל ספרי�

ל ולאחר כמה ימי� נפגשו שניה� והפכו מקורבי� "יוס� וולטו% זצ' זאת לר
  .פי שיסופר להל�ודרכי הוא הוכר בעול� וכ, ג� אני הפכתי לתלמידו, מאוד

 נתקשרנו מאוד ,ל"וואני זצנלאחר שהכרתי את הצדיק הקדוש מורי חיי� סי
כיצד היה מכתת רגליו , וסיפר לי את קורות חייווהוא ברוב ענוותנותו קרבני 

וסודא� כדי למצא בעלי� שהניחו נשותיה� עגונות ולשכנע� לסדר  בערי תימ�
וכיצד נתקדש ש� שמי� על . ות�על ידו גט שליחות כדי להתיר� מכבלי עגינ

  .נקרא עליו' ידו בי� הגוי� שראו כי ש� ה

בי� היתר סיפר לי שפע� אחת ביושבו בביתו בעיר סינווא� נכנס שד בדמות 
אד� ובקש ממנו שיעשה עמו חסד היות ובמרחק של כארבע שעות מהעיר יש 

לו לה� כפר גדול של שדי� יהודאי� והיה לה� בית הכנסת אחת שבו התפל
ועתה משפחתו בנתה בית כנסת נוס� ונהיה מחלוקת בי� השדי� א� , כול�

, להתחלק להתפלל חלק בכל בית כנסת או להשאר כול� בבית הכנסת הקוד�
ושמעו הטוב הגיע עליה� ושלחוהו לבקש ממנו שיסכי� לבא לכפר� ולשמוע 

יעתר והיות והוא הרב הראשי לכל המחוז מ� הראוי ש, טענותיה� ולפסוק הדי�
הסכמתי לדונ� וקבעתי אתו שלמחר בצהריי� יבא , ואמר לי. לבקשת� ויבא

ואמרתי לאשתי שהיות ומחר . ויקחני לכפר� וכשאסיי� ישיבני לביתי
בצהריי� אתעל� לכמה שעות שלא תפחד ולא תספר כלו� לא� אחד כי לאחר 

  .כמה שעות אשוב מעצמי
ומיד הרכיבני , שי מגופילמחרת בצהריי� הגיע השד ועצמתי עיני ויצאה נפ

דר% של ארבע שעות עשינו ברגעי� מועטי� , השד על כתפו ור# עמי לכפרו
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כשהגעתי כבדוני כל קהילת . כשהעיירות והכפרי� חולפי� לנגד עיני ביע�
, השדי� בכבוד גדול וכמוב� שנזהרתי שלא לטעו� כלו� מהכבוד שהגישו לי

כנסת נוס� ללא עכוב שו� שד ודנתי את דינ� ופסקתי שיכולי� להקי� בית 
וכשסיימתי שוב הרכיבני השד על כתפו ובאותו דר% בה הלכנו שבנו , שבעול�

  .לביתי ומצאתי גופי מונח על המטה ונכנסתי לתוכו וקמתי

  
        ....לללל""""חיי� סינוואני זצחיי� סינוואני זצחיי� סינוואני זצחיי� סינוואני זצ' ' ' ' ר רר רר רר ר""""מומומומו
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ל "שלו� שבזי זצ'  סיפר לי כי היה רגיל ללכת לקברו של המקובל הגדול רג�
הדר% לקברו היתה דר% כפר גדול של ערביי� . ש� ייחודי�ולייחד , בתעז

ויהי היו� בעוברו דר% . שונאי ישראל מאוד עד שהיה בגדר סכנה לעבור דרכו
יש לי בת , ל נגש אליו אחד מראשי הכפר ואמר לו"שלו� זצ' הכפר לקבר ר

פניתי לכל השייכי� והקאדי� , בגיל שבע עשרה שני� משותקת מלידה
אני מבי� שאתה הול% לקבר של הרב הקדוש לכ� , צליחושירפאוה ולא ה

בקשתי ממנו את שמה וש� אמה . תבקש ממנו שירפא את בתי, בתעז
כשהגעתי לציו� הקדוש עמדתי לידו וייחדתי יחודי� . והבטחתי לו שאתפלל

חזרה פניתי למורי סאל� אל שבזי  ובבוקר לפני שיצאתי לדרכי, כל הלילה
ת הערביה משותקת מלידה עמוד בתפילה לפני ואמרתי פלונית בת פלוני

נזהרתי שלא . הבורא שירפאיה ויתקדש שמו יתבר% בי� שונאי ישראל אלו
בעברי חזרה דר% . לייחד שו� יחוד או כוונת קודש עבורה ורק בקשתי בסת�

אותו כפר יצא אבי הנערה לקראתי והרכיבני על כתפו ועבר בי� בתי הכפר 
וכל השייכי� והקאדי� רמאי� ה� , ואי� כקדושיווהכריז אי� כאלהי ישראל 

ומה שלא הצליחו ה� במש% שני� עשה הקדוש היהודי ברגע , והבל וכזב
וסיפר לי שבאותו בוקר לפתע קראה לו בתו ואמרה לו תעזור לי לקו� . אחד

, אמרתי לה אי% תוכלי ללכת כשרגליי% משותקות, מהמיטה אני רוצה ללכת
עזרתי לה , � שד� זור� בה� וה� חמות מהרגילוהשיבה אני מרגישה פתאו

ומעתה איני מאמי� , לקו� והנה מאז הבוקר היא מתהלכת בבית כאחד האד�
  .אלא באלהי ישראל ובמארי סאל� קדושו, לא בקורא� ולא בשייכי�

ד החזקה "ג� סיפר לי כי כדי לקבל את הסמיכה לרבנותו נבח� הוא על כל הי
ושכבר . ר  ובית יוס� והשולח� ערו% ומפרשיוחלקי הטו' � ועל כל ד"להרמב

בהתקדשות ופרישות , מגיל צעיר החל ללמוד תורה בשקידה לילות כימי�
ד בסינווא� וסביבותיה "א נתמנה לרב אב"בשנת תרפו". העול� הזה"מתאוות 
  .ג שני�"כב� בהיותו 

דוד יעיש חדאד ' ל ור"שלמה טאביב זצ'  של ר חברתלמידמורי חיי� היה 
  .שהיו גאוני הדור בפשט ובקבלה ומלומדי� בניסי�, ל"זצ

". שרעב"ד " אבל"מי זצ' מנגרצו� עמר�' קי רוהיה תלמיד חבר למקובל האל
שכבדו והעריכו ולמרות שהיה מבוגר מרבינו בהרבה שני� השיב לו 

ב "תשובותיו בענייני הלכה בכבוד גדול ובפרט בעני� הגט שנעשה בשנת תרפ
 נגד רבני� אחרי� ,ק חמס על הגט שפסול הואשלא כדי� שרבינו זע

  .רצו� הסכי� ע� רבינו' ור. שהכשירוהו
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וכתב שיר עצו� . כי נש בגימטריא עמר�, "בר נש"עמר� היה קורא לעצמו ' ר
. 'ב&' סדר האעל פיעל כל הקבלה מהשתלשלות העולמות ועד סו� הבירור 

בצפר ,  בר נשועל דא יבעי"ונתנו לרבינו וסיי� החרוזי� ברמיזת שמו 
 ובמש% זמ� היכרותי ע� מורי חיי� שמעתי ממנו כמה פעמי� שיר ".וברמש

  . שהיה אומרו בדבקות, זה

ט ורוח "ל וגדולי החסידות תלמידי הבעש"את גודל בקיאותו בכתבי האריז
חיבה מיוחדת היתה לו לכוונות . עיני ראו ולא זר, הקודש שלא משה ממנו

סידורי� של כוונות התפילה היו לו והיה בקי ועשרות , התפילה על פי הסוד
ועוד סידור , אשר ונמכר בחנויות' וכשיצא סידור ר, בה� ובהבדלי� שביניה�

איני זוכר (יש� ממקובלי האשכנזי� שנודע לו עליו שעומד למכירה בירושלי� 

  בקש ממני .)את שמו המלא אבל א� איני טועה היה הש� יצחק שיי% לסידור זה
ושיל� את המחיר הראשו�  רו ולא הסכי� שאשתת� בדמי קניית�לקנות� עבו

וכשהבאתי� עטה עליה� כמוצא שלל רב וכאב שנפגש ע� בנו , שנתבקש
ולא הניח� מידו עד שסיי� את שניה� ותו% יומיי� או , אהובו לאחר שני�

  .שלשה היה בקי בה� ג� לרבות שינוייה�

שהשהות . בהיותו נער יתו�, ל"רבינו גידל בביתו את רבי מרדכי שרעבי זצ
 עליו לעשותו מרדכי היהודי דורש טוב לעמו ודובר הבבית רבינו השפיע

  . שלו� לכל זרעו

ואמר לי שלכ� שותה הוא קפה שתי . כל מאכלו היה רצו� כוונות וייחודי�
ע נהורי� "פעמי� קפה עולה בגמטריא כמניי� ש' לגימות רצופות בכל פע� שב

  .עילאי�

ואמר שאוהב את . על ידי זה היה מעש� כדי להמתיק דיני� לעיתי� רחוקות
  .ט הקדוש בהיותו מעש�"הייחודי� שעשה הבעש

מששב . ז אושפז מורי חיי� בבית החולי� עקב כאבי בט� עזי�"בשנת תשל
באתי לבקרו וסיפר לי שרצו לנתחו בטענה שיש לו , לביתו לאחר כמה ימי�

אני מעיד על עצמי , ואמר לי, צמוח על דעת ע"תולעי� ולא הסכי� ויצא מבי
. שאיני אוכל בשר זה עשרות שני� אלא חתיכה קטנה בשבת לכבוד השבת

  .הרופאי� האלה לא מביני� כלו�, ומה לי ולתולעי�

מלבד תלמידיו התימני� שברעננה שהכירוהו וידעו גדולתו עוד מתימ� וג� 
כירוהו אפילו לא ה, כא� היה עמה� בקשר הדוק ונסע אליה� לעיתי� תכופות

כשהייתי מביא לו בני , וכל הקשר שלו ע� אחרי� נעשה בתחילה דרכי, שכניו
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, אד� הזקוקי� לישועה והוא כאב רחו� כאב את כאב� והתפלל לישועת�
ותפילתו מעול� לא הכזיבה אלא א� כ� הוא הודיע מראש שאי� מקו� לשינוי 

י� שהגיעו אחרי בי� הראשונ. הגזירה בגלל סיבות הקשורות לאותו עניי�
ל ששלחני בתחילה "יוס� וולטו% זצ' ונתקרבו אליו היה הצדיק הנסתר ר

ואחר כ% ג� תלמידי שומעי לקחי בשיעורי� שנתתי מידי . לתהות על קנקנו
ואחר זמ� רב נפר# המעגל והחל לקבל את הפוני� , "חברת אהבת חיי�"ערב ב

  . אליו ישירות

 קשי� שני� רבות והרופאי� לא יכלו בי� תלמידי היה אחד שסבל מכאבי ראש
כשספרתי לתלמידי על הכאב ראש של אשתי שנעל� לאחר . לעזור לו כלל
, נסענו אליו ולאחר שברכו הצדיק. בקש ממני שאקחהו אליו, שהייתי אצלו

  .מיד במקו� נעל� הכאב לגמרי
בני משפחתו של התלמיד שכאב ראשו נעל� ושידעו את גודל סבלו לפני כ� 

ספר בשבחו בי� בני המשפחה ולאחר כמה ימי� פנה אלי התלמיד החלו ל
 א� ,שנית בבקשה שאחיו שהנו אד� חילוני מעוניי� מאוד לפגוש את הצדיק

אמרתי לו שיאמר לאחיו שלמחרת בצהריי� אני מוכ� . אוכל להפגיש ביניה�
לנסוע עמו ברכבו לצדיק ביהוד בתנאי שלאחר שיסיי� את פגישתו ע� הצדיק 

  . לי חצי שעה נוספת שבה אעסוק ע� הצדיק בענייני� שליימתי�
אחיו היה מגולח ומחיי% והחל לדבר , למחרת בצהריי� נסעתי ע� אחיו לצדיק

ואני לעומתו החלתי לדבר אתו דברי תורה ומוסר , אתי בהוויות העול� הזה
לא . וכ% עברה הדר% כשהאד� מקרי� שמחה וחיוכי� כאד� המאושר עלי תבל

תו למטרת פגישתו ע� הצדיק כי לא ראיתי לנכו� להכנס לחייו שאלתי או
  .הפרטיי� וא� הוא מצידו לא מספר לי כנראה שאי� זה ענייני

כשהגענו לבית הצדיק הקשתי בדלתו ובדר% כלל היתה כלתו פותחת לי את 
א% הפע� מהר הוא לפתוח את הדלת ולאחר , הדלת והייתי מגיע לחדרו

מיד פנה לאד� שבא עמי וברכו בברכת אבלי� אמירת שלו� חטופה לעברי 
ינחמהו בתו% אבלי ציו� וירושלי� ומיד לקחו עמו לחדרו ש� הסתגרו ' שה

אני נותרתי בחדר הראשו� המו� מה לאד� מחיי% ושבע רצו� . שניה� זמ� רב
משיצאנו מבית הצדיק בדרכנו חזרה לא התאפקתי ואמרתי . זה ולברכת אבלי�

י� לקחתי לצדיק ומעול� לא שאלתי מה מעשיה� ראה כמה וכמה אנש, לו
אבל אני מבקש א� תוכל לומר לי מה ל% ולברכת אבלי� שאמר ל% , אצלו
מיד הוא החל לבכות וסיפר לי שזה עתה הוא סיי� שלשי� ימי אבלות . הצדיק

ואמר לי בכוונה שחקתי את , על מות בנו שהיה בגיל שתי� עשרה שני�
כי חשדתי שמא תרגיש בצערי ותחקרני  המאושר ושמח בדרכנו לצדיק 
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אבל , ואז לא אוכל להאמי� לדבריו כלל, ואשבר ואגלה את העניי� ותספר לרב
עכשיו שלרב לא היתה דר% לדעת כלו� על מה שעברתי וברוח קדשו ידע זאת 

אני מאמי� לכל דבריו ללא סייג וכבר בשבתי אתו קבלתי , מיד והתייחס לזה
  . שלמהעלי ועל בני ביתי תשובה

וסיפר לי שבנו בהיותו ב� עשר שני� התעקש לא ללכת לבית הספר החילוני כי 
ושהוא כנגד זה לא רצה לשמוע על , א� לתלמוד תורה והיה בורח מבית הספר

ולאחר ששו� איו� לא , תלמוד תורה כי התורה והמצוות לא עניינו אותו כלל
בערב יל% לישיבת עזר הוא הגיע ע� בנו לפשרה שביו� ילמד בבית הספר ו

מתו% תקוה שע� הזמ� שגעו� הדת אצל בנו , ערב ללמוד תורה כאוות נפשו
אבל הוא התאכזב כי בנו לא רק שהתחזק בקיו� תורה ומצוות אלא . יחלו�

שיו� אחד הוא גילה שבנו פר# את קופת החסכו� שקבל מהבנק כשפתח 
יו� הולדת עבורו חשבו� מיוחד לילדי� וחילק את כל הכס� שקיבל כדמי 

בהגיע הב� לגיל אחת עשרה שני� נודע לו שבנו לא נוגע . וחגי� לצדקה
דבר זה העלה את חמתו ולקח אותו לרב , באוכל וצ� כמה פעמי� בכל שבוע

השכונה שהסביר לילד שאסור לו להתענות כי זה יכול להזיק לבריאותו 
לד השיב והי, "ונשמרת� מאוד לנפשותיכ�"והתורה אוסרת זאת וכמו שכתוב 

וכשאמר לו הרב , לרב אבל רצוני לתק� את כל עוונותי מגלגולי� קודמי�
היו� אני כא� והיו� . ענה לו הילד מניי� אתה בטוח שאגדל, כשתגדל תתק�

לאחר כמה חדשי� לפתע . אתק� ולא אסמו% על המחר שאינני בטוח שיגיע
ה הילד הבנתי שכל מקר, קיבל הילד את המחלה הנוראה והל% לבית עולמו
לרבני� אני לא האמנתי , הוא תעלומה שהייתי סקר� לדעתה ולא ידעתי כיצד

אמנ� משראיתי , כי כשישמעו את הסיפור יאמרו לי מדובר בגלגול וזה הכל
נרפא , שאחי שסבל שני� מכאב ראש בברכה אחת של דקה בלבד שבר% רב זה

כל שמ# של לגמרי החלטתי שכדאי לנסות ולשאול אותו וליתר בטחו� למנוע 
והצדיק כמו , דר% שידע רב זה מהמקרה ולראות א� ברוח קדשו יגלה זאת

שראית מיד ידע את מטרת בואי וסיפר לי עוד דברי� על הילד שלא ידועי� 
ואמר לי דע ל% שבנ% הוא גלגול של אחד ממלכי , לבני המשפחה אלא לי
י� רבי� ולאחר גלגול' % שחטאו ועשו הרע בעיני ה"ישראל המוזכרי� בתנ

עד , אד� זה שאני מכירו. עתה בגלגול זה זכה לתק� עצמו ולהכנס לעול� הבא
  .היו� הפכו הוא וכל בני ביתו לשומרי מצוות קלות כחמורות בכל לב� ונפש�

אמר לי תבא מחר בשעה עשר , יו� אחד לאחר שישבתי ע� מורי חיי� ולמדנו
 לירושלי� עברתי דר% בדרכי חזרה. בבוקר ואלמד אות% עניי� מסויי� בתורה

התחנה המרכזית בתל אביב ש� היתה חנות קטנה של מכירת ספרי� 
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עצרתי , משומשי� ועל ספסל שעמד מחו# לחנות עמדו למכירה כמה ספרי�
לראות את מהות הספרי� וראיתי ביניה� ספר העוסק בענייני עבודת כוכבי� 

תובה בו דומה משו� מה עיינתי בו וראיתי שעני� עבודת השמש הכ, ומזלות
דבר זה עניי� , לכתוב בספרי� שנמצאו במדבר יהודה המיוחסי� לבייתוסי�

אותי מבחינה מחקרית השופכת אור אחר על כל ענייני הבייתוסי� שחלקו על 
  .בבואי לירושלי� שכחתי מכל העניי� וחזרתי לענייני, ל בזמ� בית שני"חז

התפלאתי כי , צאתיולמחרת בשעה עשר הגעתי לביתו של מורי חיי� ולא מ
ושמעול� לא קרה , ידעתי כמה דייק� הוא בזמ� כשכל רגע מנוי ומחושב אצלו

פניתי לכוו� בית בתו שהיה בהמש% הרחוב וראיתיו צועד לכיוו� , כ� לפני כ�
התקרבתי אליו , נגשתי אליו וברכתיו לשלו� ולא ענה לי, ביתו ומקלו בידו

נדהמתי ואמרתי , מולי ושאל מי אתההוא הסתכל , יותר וברכתיו שנית לשלו�
מיד הוא דח� אותי ע� , לו מורי חיי� באתי ללמוד כמו שקבעתי ע� כבודו

הייתי . והחל לצעוד בזריזות לעבר ביתו, המקל שבידו ושאל שנית מי אתה
כשהגענו סמו% . המו� מהתנהגותו והלכתי אחריו בהכנעה כעבד אחרי אדונו

. הדלת וסגרה מיד מאחריו כדי שלא אכנסלבית הוא ר# מהר לביתו פתח את 
דפקתי על הדלת ובקשתי הרבה פעמי� מורי חיי� פתח לי הדלת א% קולי היה 

הייתי בצער גדול ולא הבנתי מה זה ועל מה זה . קול קורא במדבר ללא מענה
וחכיתי למעלה משעתיי� מעבר לדלת עד שבאה כלתו מ� השוק ופתחה את 

נכנסתי מיד לחדרו של מורי , ה לי להכנס אחריההדלת והיות והכירה אותי נתנ
מה פשעי ומה , חיי� ובקשתי בתחנוני� שיאמר לי מה חרי הא� הגדול הזה

אתמול עיינת בספר של עבודה זרה ועכשיו באת ללמוד , ואז שאלני. חטאתי
ניסיתי להצטדק כי קראתי הספר רק כדי להבי� עני� , עניי� זה שהבטחתי ל%

שאני מתחרט ושב בתשובה כי לא קלטתי חומר העניי� ו, מעשה הבייתוסי�
ואז השיבני היו� נלמד דברי� אחרי� ורק כשיגיע הזמ� . וכוונתי היתה טובה

חזרתי לאהבתו וידידותו . שתהיה ראוי מחדש ללמוד העניי� ההוא אלמדנו ל%
רק לאחר תקופה ארוכה יו� . וללימודי אתו ומלימוד העניי� ההוא התייאשתי

  .וזכיתי ללמדו ממנו, על רגליו ואמר עכשיו אלמד% העניי� ההואאחד עמד 

מה ג� שעוד מה ג� שעוד מה ג� שעוד מה ג� שעוד , , , , מורי חיי� שנא את הציונות הדתית והחילונית ולאוייבי� היו לומורי חיי� שנא את הציונות הדתית והחילונית ולאוייבי� היו לומורי חיי� שנא את הציונות הדתית והחילונית ולאוייבי� היו לומורי חיי� שנא את הציונות הדתית והחילונית ולאוייבי� היו לו
במחנות העליה בעד� ראה את מעלליה� ונלח� בה� בשצ� קצ� ומסר עצמו במחנות העליה בעד� ראה את מעלליה� ונלח� בה� בשצ� קצ� ומסר עצמו במחנות העליה בעד� ראה את מעלליה� ונלח� בה� בשצ� קצ� ומסר עצמו במחנות העליה בעד� ראה את מעלליה� ונלח� בה� בשצ� קצ� ומסר עצמו 

ואסר להשתת� בבחירות ואסר להשתת� בבחירות ואסר להשתת� בבחירות ואסר להשתת� בבחירות . . . . למכי� וחובלי� בעמדו על משמרת הצניעות ש�למכי� וחובלי� בעמדו על משמרת הצניעות ש�למכי� וחובלי� בעמדו על משמרת הצניעות ש�למכי� וחובלי� בעמדו על משמרת הצניעות ש�
        . . . . כלל ועיקרכלל ועיקרכלל ועיקרכלל ועיקר" " " " חרדיותחרדיותחרדיותחרדיות""""הכסא הממלכתי והעירוני ואפילו למפלגות הכסא הממלכתי והעירוני ואפילו למפלגות הכסא הממלכתי והעירוני ואפילו למפלגות הכסא הממלכתי והעירוני ואפילו למפלגות לבית לבית לבית לבית 

 והציע לו "פתח תקוה"מסיפר לי מורי חיי� שבבואו ליהוד פנה אליו הרב כ# 
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 נמנע כי החליט שלא להתקשר לרבנות  נמנע כי החליט שלא להתקשר לרבנות  נמנע כי החליט שלא להתקשר לרבנות  נמנע כי החליט שלא להתקשר לרבנות הואהואהואהואאבל אבל אבל אבל . . . . ד הרבני"להיות דיי� בביה
    """"רבנות רשעיתרבנות רשעיתרבנות רשעיתרבנות רשעית""""כי היו בעיניו כי היו בעיניו כי היו בעיניו כי היו בעיניו , , , , הראשית ודייניה מטע� ממשלת השמדהראשית ודייניה מטע� ממשלת השמדהראשית ודייניה מטע� ממשלת השמדהראשית ודייניה מטע� ממשלת השמד

 חל� זאת וללא ....� עלי התאנה לגזרות השמד שגזרה המדינה על העולי�� עלי התאנה לגזרות השמד שגזרה המדינה על העולי�� עלי התאנה לגזרות השמד שגזרה המדינה על העולי�� עלי התאנה לגזרות השמד שגזרה המדינה על העולי�בהיותבהיותבהיותבהיות
ראשו� , הל% למושבות התימני� ברעננה, דאגה לבריאותו ולמזונות משפחתו

לחזק� בקיו� תורה ומצוות כבהיות� , ראש העי� ועוד, רחובות, חדרה, לציו�
 קיבל, בתימ� ולמרות שהתנגד בכל תוק� להיות רב� הרשמי מטע� השלטו�

, ת עול� וסבל� ומשא� וריב� בצורה לא רשמית וללא שו� שכראעל עצמו 
  .ולש� שמי� בלבד

 כמסופר י עצת רבינו וברכתו"כשזכיתי לקנות בית גדול ורחב בירושלי� ע
הפצרתי בו מאוד שיבא לביתי לכמה ימי� ואשרת אותו כעבד את , לעיל
 עקב הקליפות לרגע הוא הסכי� ומיד התעשת ואמר לי איני יכול, אדונו

כ "הרבות הנמצאי� ש� במסגדי� ובבתי הטומאה ומצטער על גלות השכינה כ
עד שיכול להסתכ� בזה ויהיה מוכרח להלח� בה� ולבטל� ולא קיבל רשות 

  . משמי�%על כ

בהיותו בגיל , אחד מתלמידי ששב בתשובה והיה מגיע לשיעורי� שנתתי
אמרתי לו .  את הסיבהעשרי� וחמש שני� התקשה להתחת� ופנה אלי למצא

הוא נבהל , שלפי דעתי יתכ� שבת זוגו היא גויה שחטא עמה בהיותו בהולנד
, השבתי לו חס ושלו�, ושאל אותי הא� משמי� רוצי� שאתחת� ע� גויה

כעת , ואפילו שבגלגול שעבר היא היתה יהודיה והיה לכ� קשר נשמות יחד
למה על חטא זה כולל דינה כדי� גויה גמורה וא� לא היית עושה תשובה ש

היית לאחר מות% שב בגלגול כלב כמו כל הבא על הגויה , צו� וכבלי ברזל
אבל היות ושבת בתשובה שלמה ועשית תקו� לחטא , שמת ללא תשובה

, ואז היות ויש ביניכ� קשר נשמות, התקו� של% הוא ללמוד תורה, הגויה
להתגייר לש� לימוד התורה של% יעורר את הנפש שלה להכיר את היהדות ו

ואחר כ% תכיר אותה כגיורת צדק ותשא אותה , שמי� מבלי לחשוב עלי% כלל
הוא אמר לי אני לא רוצה גיורת אלא בת . לאשה ותקי� בית כשר בישראל

, אמרתי לו בא נסע לצדיק ביהוד ונראה מה יאמר. ישראל כשרה מבט� ומלידה
  .אפשר שאני טועה בדברי

, יק יושב מחיי% ושאל אותי מה רוצה זהכשנכנסנו לבית הצדיק היה הצד
מיד ענה הצדיק יש לו עצ� בחו# לאר# שיחכה , השבתי לו רצונו להתחת�
אני לא רוצה , הבחור שהבי� למה כוונתו צעק נחרד. שתהיח מתוקנת וישאנה
אמר לו הצדיק יש לי בשביל% בת ישראל מבוגרת . עצ� אני רוצה בשר כשר
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מיד אמר לו הרב . כ�, והשיב ללא הסוס, ממ% בשבע שני� הא� אתה מסכי�
לאחר מכ� שלחתי את הבחור החוצה ושאלתי את הצדיק . קבלת, נתתי ל%

וענה לי כי בחור זה בגלגולו הקוד� נהרג בידי , בת זוג' מהיכ� הביא לו כב
הנאצי� שלקחו גברי� ונשי� והכריחו� לעבור דבר עבירה ובהיות� יחד 

ואותה אשה , גו� והוא היה אחד מאלהבשעת מעשה ירו בה� בראש� והר
שבה בגלגול שבע שני� לפניו ובאה בגפה ללא ב� זוג ולכ� נתתי לו , עמה היה

הרב נת� לי בת זוג יהודיה ומה ע� , לאחר צאתנו שאל אותי הבחור. אותה
השבתי לו שכפי שאני מבי� הגויה תמות בתו% זמ� קצר ונפשה תתעבר , הגויה

  .באשה זו שנת� ל% הצדיק
לאחר כמה שבועות באחת משבתות העומר התאספו כמה מתלמידי בביתי 

בי� הבאי� היה ג� בחור זה וג� עוד בחור באותו ש� שהיה , לסעודה שלישית
הבחור החדש סיפר לי בנוכחות התלמידי� כי נרש� , בתחילת דרכו בתשובה

וקיבל פרטי� של כמה בנות , למשרד שדוכי� ממוחשב בש� סי א� יו
לאחר שהות ,  ונפגש ע� אחת מה� שהציעה לו ללכת יחד לכותלמתאימות

יצאה היא מעזרת הנשי� לקראתו ואמרה לו שיל% לדרכו כי אי� , ארוכה ש�
לה חפ# בו משנוכחה שכל הזמ� לא פתח ספר ולא הצטר� לאחד המנייני� 

התנהגותה מצאה ח� בעיני הבחור הראשו� שמיד בקש ממנו את . שבמקו�
משפנו כול� לדרכ� טלפ� , ילת ערבית בביתי וספירת העומרלאחר תפ. פרטיה

. הבחור מביתי אליה והציע את עצמו כשדו% שנמסר לחברו דר% הסי א� יו
אמרה לו אני מצטערת אבל כל , כששמעה שההצעה מקורה דר% הסי א� יו

הבחורי� שהכרתי דרכ� אינ� דתיי� מספיק עבורי ולכ� אינני מוכנה להפגש 
מששמעה אותו סופר את , "היו� כ% וכ% לעומר"וא השיב לה בתגובה ה, את%

  . המספר הנכו� לאותו ערב הסכימה לפוגשו
לבי נמש% לשדו% זה וג� היא מראה , לאחר כמה ימי� שב אלי הבחור ואמר

עניתי . הא� זו הבחורה שנתכוו� הצדיק מיהוד, נכונות ומה עלי לעשות עתה
 הצדיק בת זוג% צריכה להיות בשבע ראה אתה ב� עשרי� וחמש ולפי דברי, לו

, הא� ידוע ל% גיל הבחורה, שני� גדולה ממ% דהיינו בת שלשי� ושתי�
אמרתי לו תשאל אותה . והשיב לי שאינו יודע אבל נראית היא צעירה מגיל זה

יצא הדבר ' וא� תאמר ל% שהיא בת שלשי� ושתי� הרי מה, ישירות לגילה
נחזור שנינו לצדיק ביהוד לדעת , יל אחרוא� היא תאמר ל% ג, וכדברי הצדיק

  .מה לעשות
, בפגישתו הבאה שאל אותה לגילה והיא השיבה לו שהיא בת שלשי� ושתי�

העצ� שבחו# "מיד הבי� שהיא בת זוגו שסידר לו הצדיק מיהוד במקו� 
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ואכ� ה� נישאו כדת משה וישראל וזכו . ובמקו� הציע לה נשואי�". לאר#
  . בור%להקי� יחד דור ישרי� מ

ב לאסו� כספי� עבור "באותה תקופה הייתי נוסע מידי שנה לקנדה וארה
וכ% נתפרס� שמו של מורי , שהקמתי" שער יוס�"המכו� לתודעה יהודית 

יו� אחד טלפ� אלי אחד מחברי בקנדה ובקש . חיי� על ידי ג� בארצות אלו
ונה שני� כי ב� אחיו ילד ב� שמ, ממני לנסוע מהר למורי חיי� ולשאול בעצתו

וע� , נמצא גידול בראשו והרופאי� אומרי� שללא נתוח ודאי שהילד ימות
ועל ההורי� , ל"נתוח יתכ� שישאר בחיי� אבל וודאי לא יהיה שפוי בדעתו רח

מיד נסעתי . ורוצי� ה� לקבל את החלטתו של מורי חיי� בעניי�, להחליט
תאמר לה� שיעשו משסיימתי אמר לי , למורי חיי� ושטחתי בפניו את העניי�

חזרתי לירושלי� וטלפנתי . את הנתוח והילד יצא בריא ושל� ללא שו� פגע
אי� סיכוי , אמר לי חברי כנראה שלא הבנת. לקנדה ומסרתי את תשובת הרב

והבעיה היא א� להחליט לנתחו ואפשר , אפילו של אחוז אחד שהילד יבריא
או להניחו כמות , שימות תחת ידי הרופאי� וא� יחיה יהיה מוגבל בשכלו

סע שנית לרב ותסביר לו את . שהוא ולהניח לשמי� שיעשו בו כטוב בעיניה�
, נסעתי שנית למורי חיי� ושטחתי בפניו את הבעיה בהרחבה. דברי בבירור

וחוזר , הרופאי� אומרי� ואני אומר", ובער% בלשו� הזה השיב לי מורי חיי�
השבתי תשובה ". ה כאחד האד�יעשו הנתוח והילד יבריא לגמרי ויהי, ואומר

  .ואמנ� הנתוח נעשה והילד הבריא לגמרי. זאת לחברי שלא האמי� לדברי

מקנדה יחד ע� אשתו שהוגדרה על ידי הרופאי� . ה.יו� אחד הגיע אלי מר פ
ואכ� מורי חיי� . כעקרה ובקשני לקחתו למורי חיי� לבקש את ברכתו לבני�

הלה נשאר באר# עד שברכת , ולהבטיח לו בני� ללא שו� צור% בשו� טיפ
בינתיי� פנה ע� אשתו לבית החולי� הדסה בירושלי� , מורי חיי� תעשה פרי

יו� אחד מורי חיי� הובהל לבית החולי� . לסדרת בדיקות בנושא הפוריות
מששב לביתו נסעתי יחד ע� מר , לאחר שהתעל� בביתו ואושפז לכמה ימי�

. ה.מר פ. ב במטתו באפיסת כוחותמשבאנו לביתו מצאנוהו שוכ, לבקרו. ה.פ
פחד שמורי חיי� עומד לברוח לעול� העליו� מבלי שברכתו תתקיי� ונלח# 

פניתי למורי חיי� ולאחר בקשת הסליחה על שמטריד אני אותו במצב , מאוד
והוא , שבור מאוד על שאשתו טר� נכנסה להריו�. ה.שכזה אמרתי לו שמר פ

לאחר כחדשיי� בא אלי מר . הריו�השיבני תאמר לו שהחודש היא תכנס ל
ואמר לי בא נסע למורי חיי� להודות לו על ברכתו שעשתה פירות . ה.פ

חכיתי עוד חודש לוודא שהכל , ובאמת בחודש שעבר נפקדה אשתי כדבריו
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לאחר שני� בקרתי בביתו . ני להודות לו כי שב אני לקנדהרצובסדר ועכשיו 
        ....בני�בני�בני�בני�מברכת מורי חיי� שיהיו לו בקנדה והיו לו כבר כמה ילדי� שנולדו 

' שהנשי� שלה� גב, ה הגרי� באותה שכונהקנד זוגות משנייחד פע� באו אלי 
 חיי� מורי. חיי� לברכה' שאקח� לר, יצילנו' היו חולות בסרט� ה' ה' וגב' א

לאחר שיצאו הוא אמר לי דע ל% , � בכל לבווברכקבל� בסבר פני� יפות 
  .כ� תרפא ' א' וגב, לא תרפא מהמחלה' ה' גב, י שברכתי אות�"שאעפ

וכל שנה בהגיעי . 'בעקבות פגישה זו נוצר קשר הדוק ביני לבי� משפחת א
היתה באה ע� רכבה ' ה הייתי נוחת בעיר מגוריה� ומשפחת אקנדבחור� ל

  .ולוקחת אותי לבית� ש� התארחתי כל ימי שהותי באותה עיר
כשהגעתי , לבא דחו�'  הבאחת הפעמי� שהייתי בבית� קראו לי ממשפחת

היא בכתה בפני שהיא מרגישה , במצב בריאותי קשה מאוד' ה' מצאתי את גב
שקיצה קרב ובקשה ממני להשפיע על בעלה שיפסיק את בניית הבית החדש 
שלה� שהיה בשלבי סיו� כי לבה אומר לה שלא היא אלא אחרת תגור ש� 

ה אסיי� יותר מהר אמר לה אדרבובבכי פר# בעלה  מתו% אהבת אמת . אתו
לאחר ימי� בודדי� היא נפטרה . שתוכלי לחיות בריוח ולגדל את ילדינו בנחת

  . חיי�מורימהמחלה כמו שאמר לי 
בקשו ממנו הרבני� להזדרז , היות והיא השאירה כמה ילדי� וביניה� תינוקות

  .להתחת� כדי שהילדי� יהיו מטופלי� בביתו ולא יזרקו למוסדות
בביתו החדש ע� אשתו השניה שהיתה ' גשתי את מר הבשנה שלאחר מכ� פ

, צעירה ממנו בכמה שני� גרושה ללא ילדי� שטיפלה בילדיו במסירות
ב ע� בעל שהקשר "היא גרה במדינה אחרת בארה. וסיפרה לי את ספורה
יו� . וכמה שהיא בקשה גט הוא התעקש לעג� אותה, ביניה� לא היה תקי�

ד הזדרז וסידר גט "וביה, בהסכמה לתת גטד "אחד ללא סיבה הוא פנה לביה
בליל . ביניה� והודיע לה שלפי ההלכה אסורה היא להנשא תשעי� ואחד יו�

בתו% . לחופה של חברתה' התשעי� יו� לגרושיה היא הגיעה לעיר שגר מר ה
לאחר כמה פגישות . והפגישו ביניה�', סעודת הנשואי� הציעו לה את מר ה

. אלה בידי הרב מסדר החופה לתארי% גירושיההחליטו להתחת� ואז היא נש
        ....''''הההה' ' ' ' מה שהפתיע את שניה� הוא שהגט נית� ביו� פטירת גבמה שהפתיע את שניה� הוא שהגט נית� ביו� פטירת גבמה שהפתיע את שניה� הוא שהגט נית� ביו� פטירת גבמה שהפתיע את שניה� הוא שהגט נית� ביו� פטירת גב

 חלמתי ,לאחר כמה שני� באמצע הקי# בליל שבת ואני יש� בביתי בירושלי�
לא הגיע לקחת ' אבל הפע� משפחת א, ה כרגילקנדשהגיע החור� ונחתתי ב

כשנכנסתי לכולל . יה סמו% לבית�והגעתי ע� מונית לכולל שה, אותי כדרכ�
נפטרה ובעלה נשא אשה ' א' פנה אלי ראש הכולל ואמר לי היודע אתה שגב
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ולבית , לביתו לא נעי� לי לבא, ולכ� הגעתי לכולל, כ�, השבתי לו, אחרת
אניח את חפצי בעזרת נשי� ואתגורר בכולל , אחרי� לא אל% כדי לא לפגוע בו

בלילה משו� מה הייתי במכונית של בכל זאת  ו.עד שאסיי� את ענייני בעיר זו
כשהגענו הוא אמר לי בבקשה תכנס דר% הדלת הראשית . בדר% לביתו' מר א

. ואני אכנס דר% דלת החניה שבקומת הקרקע ואביא אתי את המזוודה של%
,  הדלתתי ועמדתי בתו% הבית מאחרינכנס, "הכנס"נקשתי בדלת ושמעתי קול 
, י אשתו השניה ואמרה לי שמעתי עלי% מבעליומתו% הסלו� יצאה לקראת

ובדברה אלי , המנוחה' א' אשתדל לכבד אות% ככל שנהגה גב, ברו% הבא
והניח ידו על כתפי ויחד ' ואז הגיע מר א, אחזתני צמרמורת ושערות ידי עמדו

  .נכנסנו לסלו� ביתו
במוצאי שבת לפי . נפטרה' א' התעוררתי משינתי בחצות הלילה והבנתי שגב

והשיב לי שהיא ', א' שעו� אמריקה טלפנתי לאחד מידידי ושאלתי לשלו� גב
  . נפטרה ונקברה ביו� ששי בחצות היו�

על בואי והגעתי ע� מונית לכולל ואז נגש ' כשהגיע החור� לא הודעתי למר א
לתפילת ' בלילה הגיע מר א. אלי ראש הכולל ודברנו ככל שראיתי בחלומי

 ואמרתי לו , ושאל למה לא באתי אליו כרגילערבית והופתע לראות אותי
אתגורר בכולל עד , ומשו� כבודו לבית אחרי� לא אל%, שלביתו קשה לי לבא

ואמר '  לאחר ערבית נגש אלי מר א.והוא לא הגיב, שאסיי� את ענייני בעיר זו
נסעתי אתו , לי המזוודה של% במכונית שלי ואי� ל% ברירה רק לבא לביתי

כשנכנסתי , לי להכנס בדלת הראשית ככל שראיתי בחלומילביתו והוא אמר 
אכ� באה לקראתי אותה דמות שראיתי בחלו� ואמרה לי אות� מילי� בדיוק 

, הניח ידו על כתפי' והפע� שערות ידי הצטמררו ועמדו בהקי# ואז נכנס מר א
וסיפר לי כיצד אשתו נפטרה מנפיחות נוזלי� ברגליה וכיצד הכיר את אשתו 

מעלה אני מעשה זה על הכתב . ל"כמה חדשי� לאחר פטירת אשתו זהנוכחית 
וה� לדעת שהכל מראש , חיי� שדבר מדבריו לא נפל ארצה' ה� בהקשר לר

הכל צפוי והרשות "ו, "מצעדי גבר כוננו' מה"כבר נגזר על ידי ההשגחה ו
 ". נתונה

שלה כי אשתו לא יכלה להכנס להריו� כיו� שהביו# . פ היתה בעיה.ילתלמידי 
ולאחר ששת ימי , היה בער% ביו� העשירי לתחילת המחזור החדשי שלה

חל הביו# שלה תו% שבעת ימי הנקיי� ואמרו לה� הרופאי� במפורש , מחזור
. א� רצונכ� בילדי� עליכ� להתייחד תו% שבעה נקיי� אחרת תשכחו מילדי�

, "כרת"לאחר שלא מצאתי שו� היתר והסברתי לה� שהדבר גובל באיסור 
יה זה נסיו� כבד עבור� ופחדתי שלא יוכלו לעמוד בזה והצעתי לתלמידי ה
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כשאמרתי למורי חיי� מה . לבא עמי למורי חיי� אפשר שמש� תבא הישועה
שאלני כיצד אני פוסק בהלכות נדה בעניי� אשה שלא , בעייתו של תלמידי

ממתי אני מורה לה� להתחיל , ואחר ראתה ד�, שמשה ע� בעלה שלשה ימי�
שבמקרה כזה תעשה הפסק טהרה בו ביו�  ואמרתי לו , פור שבעה נקיי�לס

כי הדי� הוא כי אשה ששמשה ע� בעלה , ביאור העניי� הוא(. ותתחיל לספור למחרת

אינה יכולה להתחיל מיד כשיפסיק הד� למנות שבעה , ואחר כ% ראתה ד� יו� או יומיי�

ונה ששמשה ע� בעלה וביו� נקיי� אלא עליה לספור קוד� ארבעה ימי� מהפע� האחר

אבל . הרביעי להפסיק בטהרה ובנקיות ורק מיו� החמישי להתחיל למנות שבעה נקיי�

ופסקה לראות אחר יו� , אשה שלא שמשה ע� בעלה לפחות שלשה ימי� לפני שראתה ד�

 נחלקו הפוסקי� א� יכולה להפסיק מיד בטהרה ולספור שבעה נקיי� או שג� ,או יומיי�

אחינו האשכנזי� .  הדי� של ספירת ארבעה ימי� לפני שתספור שבעה נקיי�באשה כזו חל

מחמירי� ג� במקרה כזה ומצריכי� לספור ארבעה או חמשה ימי� לפני ספירת השבעה 

ואני פוסק לכל תלמידי . ובי� הספרדי� יש מנהגי� שוני� בזה לפי ארצות מוצא�. נקיי�

ל שבמקרה ולא שמשה ע� בעלה לפחות "ציוס� קארו ז' ר� "מרכדעת מחבר השולח� ערו% 

שאינה צריכה לספור ימי� נוספי� אלא , ואחר כ% ראתהשלשה ימי� לפני שראתה ד� 

פנה מורי  אז .)כשתגמור לראות את דמה מיד תפסוק בטהרה ותתחיל לספור שבעה נקיי�
וכשאשתו ,  לתלמידי והבטיחו שעוד באותו חודש אשתו תכנס להריו�חיי�

נעשה פלא ובמקו� שימש% הדבר קרוב , ור החדשי שלהקבלה את המחז
ומ� השמי� היה שלא היו , נגמר המחזור לאחר יו�, לשבעת ימי� כהרגלה

זה שלשה ימי� כ% שהפסיקה כבר ביו� השני בטהרה וספרה קוד� לביחד 
וליל המקוה חל בדיוק בליל הביו# וקלטה הריו� וילדה ב� זכר , שבעה נקיי�

   .מ� הביו# כרגיל אצל נשי� אחרות וילדה עוד בני� ובנותומאז נרפאה וסודר ז

לאחר פטירת מורי חיי� בכמה שני� הייתי בצרפת ובאו אלי זוג בעלי תשובה 
ע� בעיה דומה של ביו# תו% שבעת הנקיי� וספרתי לה� המופת שעשה מורי 

ובקשתיו שייל% לציונו של מורי . כ.טלפנתי לתלמידי י, פ.חיי� לתלמידי י
לאחר . העני� כולו נשכח ממניוכששבתי לאר# . ויבקש על בני זוג אלהחיי� 

כשנה שבתי לצרפת ובוקר אחד בלכתי ברחוב פגש בי אחד ממכרי ואמר לי 
 לשמוע הופתעתי, בוודאי באת להשתת� היו� בברית של הב� של אותו זוג

מיד נסעתי , באחד מפרוורי פריזעתה שאכ� ילדה האשה והברית עומד להער% 
לאחר מכ� שאלתי את האב כיצד , הבריתגיע בתחילת קו� והספקתי להלמ

שיל%  והשיב לי שחודש לאחר שטלפנתי לתלמידי, נכנסה האשה להריו�
 קבלה אשתו מחזור חדשי של יו� אחד בלבד והצליחה ,לציונו של מורי חיי�

  .לגמור ספירת שבעה נקיי� לפני בא הביו# והרי הב� לפני%
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בית הדי� של הרבנות הראשית " הנקראי� """"הממשלההממשלההממשלההממשלהפקידי פקידי פקידי פקידי """"פע� הוציאו 
אל , פניתי למורי חיי� שאמר לי. עכוב יציאה מהאר# כנגדי" הממשלתית

מ� "רק תזכור לפני בקורת הדרכוני� לומר פרק תהלי� , תדאג צא כרגיל
  . וכ� היה. עד סו� הפרק ותעבור לשלו� ותחזור לשלו�" המיצר קראתי יה

  

  

        
        תו של רבינו על חלק מספריו שנת� לי מתנה בשנותיו האחרונותתו של רבינו על חלק מספריו שנת� לי מתנה בשנותיו האחרונותתו של רבינו על חלק מספריו שנת� לי מתנה בשנותיו האחרונותתו של רבינו על חלק מספריו שנת� לי מתנה בשנותיו האחרונותכתב יד קדשו וחתימכתב יד קדשו וחתימכתב יד קדשו וחתימכתב יד קדשו וחתימ
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היה מורי חיי� יושב אוחז בידי ובוכה , בבעיה משפחתית קשה שהיתה לי
אבל אני מבטיח ל% , ואומר כל עוד אני חי לא אוכל לעזור ל% בבעיה זו

' בא, וכ% היה, שבבואי ש� לא אנוח עד שהבעיה תפתר על צד הטוב ביותר
בניס� נפתרה ' ובי, ט תו% שבעה לפטירתו נפתרה הבעיה משפטית"בניס� תשל

   .א"זיע. הבעיה לגמרי

רבינו חבר הרבה ספרי� בכתב יד ולא רצה להדפיס� בחייו שלא להתוודע 
וכמה מספריו כבר . אבל רצה מאוד שיוציאו את ספריו לאחר פטירתו. ברבי�
  . נדפסו

 .ט" תשלאדרז "ונפטר בכ, ח"נבתשרי תר' ל נולד בט"מורי חיי� סינוואני זצ
  .א"זיע". יהוד"ב" בית החיי�"ומנוחתו כבוד ב

  לללל""""ר בנימי� הכה� זצר בנימי� הכה� זצר בנימי� הכה� זצר בנימי� הכה� זצ""""אברה� באברה� באברה� באברה� ב' ' ' ' רררר

יחד עשו כברת דר% בחיי� . היה ידיד טוב ע� הסבא. נולד במאנסטר יגוסלביה
   .הכוללת תפילות תעניות וסיגופי�

. ל שבתבכל שנה היה מתענה בימי השובבי� שבוע אחד ממוצאי שבת ועד לי
 והיה ,היה מכוו� בכוונות מיוחדות, סיפרו לי עדי ראיה שבקידוש שלאחר מכ�

כל , והיו מתאספי� המוני�. זיו אורו מאיר יותר מהנרות והתאורה שסביבו
היו מערבי� את יי� , ולשתות רביעית קדשלאחר שסיי� ל. חולה וכל מוכה

� מיד הרבה חולי� הקידוש בתו% חבית גדולה מלאה יי� והיו שותי� ומתרפאי
כ% נהג ג� בהיותו גר בעיר העתיקה וג� כשעבר . מהרבה מחלות קשות
שבע עשרה שני� רצופות נהג מנהג . "זיכרו� טוביה"לירושלי� וגר בשכונת 

שבוע של הצו� חש ברע ובני ביתו הזעיקו רופא הפע� אחת באמצע . זה
ר לו שהוא יודע והוא צחק לרופא ואמ. שציוהו מיד לאכול אחרת חייו בסכנה

והתעקש . ושחייו אינ� בסכנה ורק חולשה תקפה אותו, שטר� הגיע זמנו
  .שני� רבות  עודאחר כ%וחי . ונשאר בתענית עד ליל שבת כהרגלו

 נהיה אחר כ%. ומקטנות ישב ולמד. אברה� היה ממגורשי ספרד' מוצאו של ר
אמריקה ש� שהה נסע ע� חבריו ל, בהיותו נשוי ואב לשתי בנות. חנווני כאביו

חזר ע� . בה� הוא היה מבשל את האוכל לחבריו כדי שיאכלו כשר. כשנתיי�
לאחר האבל עשה סעודה מיוחדת לכבוד . ונפטרו שתי בנותיו, שני ספרי תורה

  .הספרי� וקיבל הארה מיוחדת



רסד תולדות מנחם

היה עוזב את החנות בלי , "מנחה וערבית"תפילות בכל יו� כשהיה מגיע זמ� 
 ד"תרס בשנת ,מארצות הבריתלאחר שנתיי� משובו . שומר והול% להתפלל

 ומירושלי� קרא לאשתו שרה ,נסע לירושלי� בלי להודיע אפילו לאשתו
הוא פתח חנות סוכריות הראשונה בירושלי� ולקח . ובאה, שתבוא אליו

ופתח . נפרדו,  ובגלל עיסוקו בענייני התפילות ולימודיו)את מר קלדרו�( ,שות�
  .ית סוכריותחנות קטנה של תעשי

' ' ' ' רררר
  לללל""""ר בנימי� הכה� זצר בנימי� הכה� זצר בנימי� הכה� זצר בנימי� הכה� זצ""""אברה� באברה� באברה� באברה� ב
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שלשי� ובסביבות גיל ,  התחיל ללמוד קבלה בירושלי�עשרי� ותשעבגיל 
. עזב את החנות והתמסר ללימודי התורה והקבלה יומ� ולילהושלש 

ק� בחצות טובל הול% למקוה עור% , מצעירותו היה צנוע בלבושו ומאכלו
 מארבעה עשר בני� ,בעוניו חיבני ביתו א והו.  ולומד עד הבוקר"תקו� חצות"

  . נשארו לו חמש בנות וב�

   . לכפר על גלות השכינה ועל כלל ישראל, הרבה בסיגופי� יחד ע� הסבא

. היה צ� בעבור� ומסתג� למע� רפואת�, ושאר חולי�, ילדי� אילמי�, עקרות
מסוכ� לחולה . ורבי� נושעו על ידו. מעול� לא ביקש כס� על מעשיו. ונרפאו

וכדבריו היה בכל , היו קוראי� לו שיראה את החולה ויאמר א� ימות או יחיה
  .הפעמי�

ורק ילדי� היה מפייס . והצטנע בפינתו, לא נת� שיעורי�, גר בעיר העתיקה
  . בממתקי� שילמדו תורה

ל וגובה "מרדכי שרעבי זצ' חהמקובל הגדול אברה� הכה� היה תלמידו של ' ר
' ואמר לי ר. עודני זוכר אותו בגבהו וביופיו ובהדר פניו. הכספי� עבור ישיבתו

ל שהיה זה מחזה מרטיט לראותו סופר ספירת העומר ופניו "יוס� וולטו% זצ
ת הספירה במש% שעה ארוכה כשגוו� פניו ופני להבי� וכולו שקוע בכוונ

  .מתחל� ללב� ואדו� וחוזר חלילה

ומקלו .  לשמור על קדושת�ראיתיו כשהיה הול% ברחוב ע� מקל ועוצ� עיניו
הגיד לו הדר% וכ% הל% בבטחה וחצה רחובות הומי� בכלי רכב מבלי להניד 

  . עי� על סביבותיו

אברה� היה רגיל בכל שבת '  שר,ל" זציוס� וולטו%' סיפר לי הצדיק הנסתר ר
' של ר" נהר שלו�" לישיבת בתל אביבראשונה של חודש אדר לערו% מגבית 

עזרא ' אדר לביתו של ר' ה' ג הגיע כדרכו ביו� ו" תשכ בשנת,מרדכי שרעבי
וכל הצדיקי� הנסתרי� , שהיו הוא ואשתו מכניסי אורחי� גדולי�ל "זצהכה� 

 וזמירות בדברי תורהבליל שבת ישבו על השולח� . כולל סבי היו מבאי בית�
ואכל " ותיקי�"אברה� כמנהגו כל השני� התפלל ' בבוקר ק� ר. כרגיל

יפו ועשה מגביות &א"דת שבת ויצא לכל הבתי כנסיות בתבזריזות סעו
בדרכו חזרה היה מתפלל , כיו� שעני� זה היה נמש% עד הצהריי�, לישיבה

בשבת זו לאחר סיו� . "סעודה שלישית" וכשהגיע לבית סעד "מנחה גדולה"
 הוציא ספרי קודש ועיי� בה� עד צאת ,טהינכנס למ,  כרגיל"סעודה שלישית"

עזרא הכה� וביקש ממנו להצטר� עמו ' רבעל הבית שבת נכנס בצאת ה. השבת



רסו תולדות מנחם

בעל  לא הבי� .טהי וענהו אי� לי רשות לקו� מהמ, לתפילת ערביתלבית הכנסת
. טתויאברה� התפלל ערבית על מ'  ור, כוונתו וחשב שהוא עיי� והניחוהבית

 ,טתו וכ� עשהיאברה� להביא הבדלה למ'  בקש ממנו ר,בעל הביתכשחזר 
קו� לסעודה ל אברה�' בעל הבית בקש מר .טתויאברה� על מ'  רוהבדיל
לא אוכל לקו� כי לסעודה רביעית מחכי� לי השיבו אברה� ' רורביעית 

 אתה יותר בריא ממני והסתובבת בעל הביתאמר לו . למעלה לעשות את�
מבעל אברה� ' ובקש ר. ולא ענהו, ואתה מדבר כ�,  ברגלתל אביבהיו� חצי 

ולמדו יחד עד שהגיעו למשנה האומרת . תמיד' ד משניות מס בא ונלמהבית
בעל אברה� ביקש ' כשסיי� ר". הגיעו אלו ואלו אמרו שלו� הכל שלו�"

 הוציא אחר כ%". הכל שלו�"אברה� '  להמשי% עד סו� הפרק ואמר לו רהבית
שהביאו עמו מביתו והוא ספר מיוחד " מעבר יבק"מתיקו ספר אברה� ' ר

 ומה לומר לפני הפטירה ואי% למסור כל חלק קבלה הל פיעלהתכונ� למות 
ברכיה ' חברו המקובל ר( ,מהנשמה לבורא יתבר% את הפקדו� בשלמות ובטהרה

עזרא נשאר רגע '  ר, ואמר לולבעל הבית ומשסיי� ללמוד קרא )ל"ממודינא זצ
יוס� וולטו% שחבל שלא נמצא עמי ברגע זה כי אז '  תאמר לר,ליציאת הנשמה

ואמר בקול ר� וצלול . בא ואמור עמי קריאת שמע. רויח הרבה מאודהיה מ
 כל הפסוק ע� כוונותיו הכוללי� כוונות מסירות נפש ובסיו� "שמע ישראל"

 יוס�' רסיפר לי כל זה . עט� ראשו בשמיכה ונפטר לחיי עד, "אחד"אמירת 
 , שהיה ידידו הטובוסבי. עצמול " זצעזרא'  מחל כפי מה ששמע"וולטו% זצ

טיפל בקבורתו בבית החיי� סנהדריה בירושלי� וזכיתי להתלוות לסבי 
  . תויולהשתת� בהלוי

ש� ,  בסנהדריהואחר כ%קנה קבר בהר הזיתי� . נפטר בגיל שמוני�אברה� ' ר
  .א" זיע)7ח שורה "חלקה י(. נטמ�

        

        לללל""""ששו� לוי זצששו� לוי זצששו� לוי זצששו� לוי זצ' ' ' ' חחחח

        
שבת בכל ליל " אהבת חיי�"מידידיו של סבא ומתפלל קבוע בבית הכנסת 

  .קודש ומוצאי שבת קודש ולמד ש� שיעור קבוע מידי לילה

ס פוסקי� "ש,  בקיאותו בתורה היתה עצומה, קדוש עליו�תלמיד חכ�היה 
,  כולל מקומ� המדוייק בעמוד ובסעי�בעל פהוספרי קבלה היו שגורי� בפיו 

  .עוצמת בקיאותומא היה נדה� "עד שזק� המקובלי� חכ� אפרי� הכה� זיע
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ל היה מפנה אליו אנשי� הזקוקי� לברכה "רבינו הרב יהודה צדקה זצמורינו ו
" בבא סאלי"ששו� לוי כברכתו של ה' וישועה והיה אומר לה� שברכתו של ח

ממש שכל ברכותיו " בבא סאלי"יש לנו כא� , אי� צור% לנסוע לנתיבות
ובכל המקרי� שהוצרכו לנתוחי� , תפילותיו הושיעו רבי� ואכ�. מתקיימות

  .כי� היה מבר% ומיד היו נרפאי�מסוב

  

        
        לללל""""ששו� לוי זצששו� לוי זצששו� לוי זצששו� לוי זצ' ' ' ' חחחח
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שמי שמתענה שש שני� רצופות בימי החול מבטל מעצמו , כתב בספר הקנה
 .מיצר הרע"  ובשביעית יצא לחפשי,שש שני� יעבוד" וכמו שכתוב ,יצר הרע

ששו� כל היו� ' ש� למד ח" פורת יוס�"תלמיד בישיבת כ(. חכ� ששו� התענה זאתו

לו כוס תה הביאו רב בעהייתי רואה אי% , ששכ� באותו בני�" עוז והדר"המקובלי� בישיבת 

ששו� ' בליל סיו� ששת השני� בחצות לילה הגיע חכי  שמעתיו )לשבור תעניתו
 מצאו עומד יח� ורועד כולו ,וכשפתח לו סבי, לביתו של סבי ודפק בדלת

יל ששי ללמוד  שהל% כדרכו בכל ל,אמר לסבי לאחר שנרגע . אש,וצועק אש
ובדרכו חזרה .  עד חצות"מקור ברו%"שבשכונת  "טואיג" בבית הכנסתזוהר 

 לפתע עמדה מולו אשה ושאלה ,י שהיה שומ� מבני אד�"רש' כשהגיע לרח
 12דהיינו שעה (" שני� עשר מעלה מטה" עניתי לה ,ואמר, אותו מה השעה

י וברחתי כל עוד  מיד השלכתי נעל, לפתע ניסתה להכשילני בדבר עבירה)בער%
את  והביא קרוביואז שלח סבי את . נשמתי בי ובאתי אלי% חכ� מנח�

  .הנעליי�

שכ� הוא היה מתפלל קבוע בכל לילות , ששו� הכרתי מגיל צעיר מאוד' את ח
ובכל מוצאי שבת היה בא לשמוע את " חברת אהבת חיי�"שבתות וחגי� ב

י הסבא בעת הדרשה הסבא לא בגלל ללמוד ולהתחכ� אלא להנות מזיו פנ
לעיתי� מזומנות הוא ג� היה דורש לציבור . דבר שרק אנשי� בדרגת� הבינו

פעמי� רבות , וה� לפני קהל אחר בכמה בתי כנסת" אהבת חיי�"ה� ב
שהיו נערכי� בכמה בתי כנסת בירושלי� " תקו� כרת"השתתפתי בלימודי 
קהל כחמש ומעול� לא החמי# ולא שכח לעצור את ה, בה� השתת� ג� הוא

קריאת שמע שעל "דקות לפני חצות לילה בקריאה רמה להזכיר� לומר 
 צרי% לאומרה סמו% ,כי לפי הקבלה ג� א� אד� לא יש� מסיבה כל שהיא(". המטה

ארבע  אמירתלהשלי� כדי טע� על פי הסוד הו. לחצות לילה מלפניה בלי ברכת המפיל

ושני� .  ולפני תפילת שמונה עשרה,בזמירות. שני� בבוקר, קריאת שמע בכל יו�פעמי� 

  .)בערבית ועל המטה, בערב

' ומייחד יחוד של מסירות נפש וד" קריאת שמע"כמה פעמי� ביו� היה אומר 
  .מיתות בית די� בדחילו ורחימו

בבכי תמרורי� על החורב� , "תקו� חצות"חצות הלילה ואומר בהיה ק� 
 למקוה ומש� לבית ולאחר מכ� עסק בתורה עד עמוד השחר ואז היה הול%

 הרבה פעמי� פגשתיו במקוה בשעה זו והמי� החמי� בגלל השעה .הכנסת
והיה הוא יורד , המוקדמת היו רותחי� ואי אפשר היה להכניס אפילו אצבע

  .וכשעלה מהמי� היה כל גופו אדו� מעוצ� החו�, בחפזו� וטובל בה�
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אדו� "פיוט אחר התפילה היה עומד על רגליו ובעיני� עצומות אומר את ה
כמה פעמי� בשמעי אותו אומר זאת הרגשתי התעלות . ברטט ובמורא" עול�

   ".בטר� כל יציר ברא" בפיוט זה הקפיד לומר .עצומה עד לאחת

זוכר אני אי% שנה אחת ביו� תשעה באב אחר חצות ראיתיו יושב ביחידות על 
פשו ואומר מגילת איכה ובוכה במר נ" לדדדדמשכיל אל "הקרקע בבית הכנסת 

  .כאילו נעשה החרב� באותו רגע לנגד עיניו

 ,היו באי� אנשי� נשי� וט� להתבר% על ידו, ששו� הול% ברחוב' שהיה חכ
 בידו כס� על ברכותיו היה לוקח ונתנוכש, בר% כל אחד בסבר פני� יפותו

 בכל יו� ,מעול� לא ידע מי נת� וכמה נת� וכמה יש בכיסו. ומכניס לכיסו
ומריק את הכיס כשפניו " יד לאחי�"שרד של פעילי� חמישי היה נכנס למ

שהיו " יד לאחי�"וסיפרו לי אנשי . מבלי לראות מה יוצא מכיסו, לצד השני
והוא לא ידע כלל . ושטרות של כמה מדינותש� סכומי� גדולי� במטבעות 

    .חי בעוני ובדחקות ולא נהנה מכל זה אפילו פרוטה קטנהו

ל "ששו� לוי זצ' ה נוכח כשפע� אחת נכנס חו שהי"סיפר לי בני אברה� הי
ל "יעקב מוצפי זצ' חהרב הגאו� ברעדה ופנה ל" שמש צדקה" לבית הכנסת

בבקשת תקו� לחטאו שנכשל בשתיית תה שהכוס שנשט� בסבו� נשארו בו 
ואוי לו ואוי לנפשו שנכשל בשתיית . שיירי סבו� ואינו יודע ההכשר של הסבו�

א� היה , יעקב מוצפי שהיה גאו� ההלכה' ח. רתה ע� סבו� שהכשרו לא ברו
בא אליו אד� רגיל בשאלה כזו היה פוטרו בתשובה אי� בכ% כלו� אפילו א� 

ששו� לוי ' וכ% ג� היה משיב ח, הסבו� נעשה מאיסור הוא נות� טע� לפג�
 ,ששו� אבל חכ� יעקב השיב לחכ�. לאחרי� א� היה מזדמ� לה� מקרה דומה

  . יי� לכפרהעל דבר כזה תתענה יומ
איסור של מאכל ספק מבהיל הרעיו� אי% שמרו חסידי� אלו על צל של נדנוד 

  . א" לנקותו מנשמת� זיע, הפגו�מותר לפי ההלכה בגלל טעמובכל מקרה ש

 יחד ע� )דיבוק(השתת� כמה פעמי� בהוצאת רוחות נפטרי� מגופות בני אד� 
יהושע ' וח, ל"וק זציוס� זר' וח, ל"יצחק כדורי זצ' המקובלי� הקדושי� ח

  . את� ג� למד קבלה, ל"שאול דוד חי מועל� זצ' וח, ל"שרבאני זצ

בעת קריאת ההפטרה של יו� , אשה אחת היתה חשוכת בני� הרבה שני�
 שמואל הנביא לאחר מו שלראשו� של ראש השנה המספרת על פקידת חנה א

� באותה ואכ". שמואל"נדרה שא� יוולד לה ב� היא תקרא לו , שנות עקרות
ומשו� מה שכחה מהנדר ובחרה ש� אחר לקרא לר% , שנה נפקדה בב� זכר
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 נגשה אליו , היה אחד השכני� ברחוב בו התגוררהששו�' וחוהיות , הנולד
ומשאמרה לו שכבר , להאמר " שמואל"תקראי לו . והזמינה אותו לברית

משהחלה להרהר ". שמואל"תקראי לו , שב שנית וצוה, בחרה ש� אחר
  .נזכרה בנדרה בראש השנה, תלבט מה לעשותולה

כל ברכות הנהני� היה אומר� ביראה ובאהבה וחרדת קודש כשעיניו עצומות 
ובקדיש וקדושה היה . וכולו מזדעזע מפני הזכרת הש� הנכבד והנורא וברכתו

ומיד , ששו� ונסה לחקותו' ומעשה באחד שלעג לח. כל גופו מרקיע שחקי�
פ% להיות מדבר כ� באופ� קבוע והפ% לשחוק לאחר שחקהו כמה פעמי� ה

  .וקלס בעיני כל רואיו ולא נרפא עד לאחר זמ� שחזר בו ושב מאוולתו

שהיה מגיע לאמירת כו. כל דבר שבקדושה היה אומר בהתלהטות קודש
בשנותיו האחרונות , # היה כולו מזדעזע בפחד גדול"בחזרת הש" קדושה"

 בא ,ל" רחה חמורת מוחיבעיהסבל משיתוק ברוב גופו לאחר שלקה בכש
בנו .  לא זזששו�' ח ,א% ללא הועיל" פיזיותרפיה"הרופא וניסה לעשות לו 
עיני הרופא הנדה� הזיז את ידיו ורגליו לו, "קדושה"החל לומר לידו כביכול 
  ."קדושה"תו% שהוא מנסה לומר 

תו% כדי חפוש ,  אשה אחת בנה הקט� נעל� וכמה שחפשה אותו לא נמצאפע�
' ח. ששו� מהל% בדר% ובקשה ממנו שיתפלל שתמצא את בנה' תה את חרא

ששו� עצ� עיניו בתפילה קצרה ואמר לה אל תדאגי בנ% נמצא ברחוב הסמו% 
  .בריא ושל� והלכה ומצאה כדבריו

, להתפלל על חולה מסוכנת ונת� לו את שמהובקשו ששו� לוי ' לחפנה . ח.א
חלפה הסכנה הכל . ח.ה אמר לאתו% כדי תפיל, ששו� בתפילה' החל חמיד 
מצא שבאותו רגע חל שיפור משמעותי . ח.מששב א.  ל% לשלו�,בסדר

  . נרפאה לחלוטי�תו% זמ� קצר במצבה ו

בכל דרשותיו הרבי� התריע כנגד הציונות החילונית והדתית אות� שנא בכל 
 """"בזה ואת מצותו הפרבזה ואת מצותו הפרבזה ואת מצותו הפרבזה ואת מצותו הפר' ' ' ' כי דבר הכי דבר הכי דבר הכי דבר ה""""ושגור היה על פיו הפסוק , לבו ונפשו

 שחשב בנימי� זאב הרצל,  ראשי תיבות""""בזהבזהבזהבזה"""". ה על נביא הציוני�שהכוונ
בקשתי לפתור את בעיית היהודי� בקשתי לפתור את בעיית היהודי� בקשתי לפתור את בעיית היהודי� בקשתי לפתור את בעיית היהודי� """": שכ% כתב ביומנו .לנצר את יהודי ארצו

בקשתי להבטיח לעצמי ראשית בקשתי להבטיח לעצמי ראשית בקשתי להבטיח לעצמי ראשית בקשתי להבטיח לעצמי ראשית , , , , בעזרת הכנסיה הקתוליתבעזרת הכנסיה הקתוליתבעזרת הכנסיה הקתוליתבעזרת הכנסיה הקתולית, , , , לפחות באוסטריהלפחות באוסטריהלפחות באוסטריהלפחות באוסטריה
כל את עזרת� של ראשי הכנסיה ועל ידיה� להשיג ראיו� אצל האפיפיור כדי כל את עזרת� של ראשי הכנסיה ועל ידיה� להשיג ראיו� אצל האפיפיור כדי כל את עזרת� של ראשי הכנסיה ועל ידיה� להשיג ראיו� אצל האפיפיור כדי כל את עזרת� של ראשי הכנסיה ועל ידיה� להשיג ראיו� אצל האפיפיור כדי 

וביל תנועה חזקה של יהודי� וביל תנועה חזקה של יהודי� וביל תנועה חזקה של יהודי� וביל תנועה חזקה של יהודי� אאאאר לו הג� עלינו מפני האנטישמי� ואני ר לו הג� עלינו מפני האנטישמי� ואני ר לו הג� עלינו מפני האנטישמי� ואני ר לו הג� עלינו מפני האנטישמי� ואני לומלומלומלומ
מנהיגי התנועה ובמיוחד אני מנהיגי התנועה ובמיוחד אני מנהיגי התנועה ובמיוחד אני מנהיגי התנועה ובמיוחד אני . . . . תו% גאוה ורצו� חפשיתו% גאוה ורצו� חפשיתו% גאוה ורצו� חפשיתו% גאוה ורצו� חפשי. . . . שימירו את דת� לנצרותשימירו את דת� לנצרותשימירו את דת� לנצרותשימירו את דת� לנצרות
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ובתור יהודי� נייע# ונמלי# על קבלה ברצו� של האמונה ובתור יהודי� נייע# ונמלי# על קבלה ברצו� של האמונה ובתור יהודי� נייע# ונמלי# על קבלה ברצו� של האמונה ובתור יהודי� נייע# ונמלי# על קבלה ברצו� של האמונה , , , , עצמי נשאר יהודי�עצמי נשאר יהודי�עצמי נשאר יהודי�עצמי נשאר יהודי�
וד של וד של וד של וד של המרת הדת ההמונית תתקיי� בחצות היו� של יו� ראשו� בההמרת הדת ההמונית תתקיי� בחצות היו� של יו� ראשו� בההמרת הדת ההמונית תתקיי� בחצות היו� של יו� ראשו� בההמרת הדת ההמונית תתקיי� בחצות היו� של יו� ראשו� בה. . . . השלטתהשלטתהשלטתהשלטת

לא בהצנע לא בהצנע לא בהצנע לא בהצנע , , , , סטיפ�סטיפ�סטיפ�סטיפ�' ' ' ' תהלוכה טקסית ובלווי של צלילי פעמוני הכנסיה של סטתהלוכה טקסית ובלווי של צלילי פעמוני הכנסיה של סטתהלוכה טקסית ובלווי של צלילי פעמוני הכנסיה של סטתהלוכה טקסית ובלווי של צלילי פעמוני הכנסיה של סט
, , , , אלא בעומד� גאי� ונצבי�אלא בעומד� גאי� ונצבי�אלא בעומד� גאי� ונצבי�אלא בעומד� גאי� ונצבי�, , , , ובהשפלה כדר% שהמירו יהודי� דת� עד היו�ובהשפלה כדר% שהמירו יהודי� דת� עד היו�ובהשפלה כדר% שהמירו יהודי� דת� עד היו�ובהשפלה כדר% שהמירו יהודי� דת� עד היו�

. . . . כל זאת בתנאי שהמנהיגי� ישארו יהודי� המלווי� את הע� אל ס� הכנסיהכל זאת בתנאי שהמנהיגי� ישארו יהודי� המלווי� את הע� אל ס� הכנסיהכל זאת בתנאי שהמנהיגי� ישארו יהודי� המלווי� את הע� אל ס� הכנסיהכל זאת בתנאי שהמנהיגי� ישארו יהודי� המלווי� את הע� אל ס� הכנסיה
 את דת� של  את דת� של  את דת� של  את דת� של נמירנמירנמירנמיר, , , , זה יוסי� מעמד להליכי� שיעטפו הילה של התגלות גדולהזה יוסי� מעמד להליכי� שיעטפו הילה של התגלות גדולהזה יוסי� מעמד להליכי� שיעטפו הילה של התגלות גדולהזה יוסי� מעמד להליכי� שיעטפו הילה של התגלות גדולה

 ....""""ילדינו לנצרות בטר� יגיעו לגיל שבו יוכלו להכריע בעצמ� בעניני� אלהילדינו לנצרות בטר� יגיעו לגיל שבו יוכלו להכריע בעצמ� בעניני� אלהילדינו לנצרות בטר� יגיעו לגיל שבו יוכלו להכריע בעצמ� בעניני� אלהילדינו לנצרות בטר� יגיעו לגיל שבו יוכלו להכריע בעצמ� בעניני� אלה
   ).65 ד� 10כר% , "דבר "–" מעריב"כתבי הרצל הוצאת (

ל ע� קבוצת תלמידי חכמי� מירושלי� לי� המלח "ששו� זצ' פע� אחת נסע ח
ש באמצע הטבילות היה חש. וטבלו ש� בכוונות מיוחדות השייכות למקו� זה

יצא , ששו� על כ%' ומשהעירו לח, לפריצות על ידי מטיילי� שעברו במקו�
 לגמרי וראו כול� אי% שהיה מופשט, מהמי� ודאג לשמור על טוהר המקו�

  . ורק עשיית רצו� קונו מילא את כל יישותו,מהגשמיות

, ששו� לבקש את ברכתו' מעשה באבר% שאשתו קשתה בלידתה והפנוהו לח
חולי� ש� נאמר לו שלפתע התהפ% העובר ששכב לרוחב משברכו שב לבית ה

מצא שהיתה זו , משנאמרה לו השעה בה ילדה, וילדה אשתו לידה קלה ורגילה
ומאז בכל פע� שאשתו נכנסה לחודש , ששו� את ברכתו' בדיוק כשסיי� ח

פע� טעו . ששו� לקבל את ברכתו ללידה קלה וכ� היה' התשיעי היה בא לח
� ובא האבר% באמצע החודש השמיני לבקש את האבר% ואשתו בחשבונ

הפע� עדיי� , ששו� לא ברכהו רק אמר לו הקדמת' אבל ח, ששו�' ברכתו של ח
מששב האבר% לביתו עבר ע� אשתו שנית . כשיגיע הזמ� תבא, לא הגיע הזמ�

ושוב ילדה , ומששב בזמ� נתבר%, על החשבו� ומצאו שטעו בשבועיי� ימי�
  . אשתו לידה קלה

" חו# מ� הנר הדולק בשבת, כל הנרות מטלטלי�" את ההלכה היה לפרשרגיל 
על פי הזוהר הקדוש שכותב שבשבת הגהנ� נח רק לאות� ששמרו שבת 

, ג� בשבת נענש בגהינ�, אבל מי שמחלל שבת, ונדוני� בו על עוונות אחרי�
וכל הנרות שה� הנפשות מטלטלי� אות� , ואמר כי נפש האד� נמשלה לנר

פרט לנר היא הנפש שדלקה בשבת ,  לגהינ� לתת לה� מנוחהבשבת מחו#
שנר כזה אי� מטלטלי� בשבת החוצה ונשארת , וחללה אותה במלאכה אסורה

  .יצילנו' לסבול ה

כבדה חצי גופו השמאלית ולקחוהו , שמעתי כי כאשר החלה להתפתח מחלתו
 גופו ששו� גרר את חצי' לפתע ק� ח, והמתינו לתור עד סמו% לשקיעה, לרופא
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לעול� יהא "' והחל לצטט את לשו� הגמ, ויצא באומרו הגיע זמ� תפילת מנחה
, כשבקשוהו להתפלל ביחידות לצור% העני� ,"'אד� זהיר בתפילת המנחה וכו

אי� תפילתו של אד� נשמעת אלא בבית הכנסת "' החל לצטט את לשו� הגמ
ופדה , ה מואס בתפילת הרבי�"וה� אל כביר ולא ימאס שאי� הקב" 'וכו

ל בעניי� "ועוד מאמרי חז" בשלו� נפשי מקרב לי בגלל כי רבי� היו עמדי
להתפלל , ולא הועילו הפצרותיה� והל% כשהוא גורר את גופו, תפילה בציבור
  .  מנחה בציבור

בהיותו סובל משיתוק מוחי היה מטושטש במחשבתו ולא רצה לאכול כי 
היו בכל , ל"יו� אבא שאול זצב� צ' על פי עצת הרב הגאו� ר. הורגל בתעניות

פע� לפני הארוחה לוקחי� כוס של קידוש וכביכול מקדשי� בפניו ואז חשב 
  . ונמצא שכל ארוחותיו היו לכבוד שבת קודש, שהוא שבת והסכי� לאכול

 בשעות הצהריי� נכנסתי לחנות המכולת שלנו ,ז"ערב יו� הכיפורי� תשכב
שמחה זו מה ל שאלתי אותו , וקור�זוננפלד ומצאתי את בעל החנות זורח' ברח

, וסיפר לי על קרוב משפחה שלו בש� בנימי� בחור צעיר שאביו נפטר, עושה
לפני מותו ציווהו להדליק כל ערב יו� כיפור נר נשמה לעילוי נשמתו בקבר ו

  .וכצוואתו עשה זה כמה שני�. דוד המל% שבהר ציו�
יותו בפינת הרחוב היורד בה, הבוקר יצא הוא כדרכו מדי שנה לכוו� הר ציו�

אז היתה הגישה להר ציו� שהיה בחלקו בידי ממלכת ירד� דר% תחנת (לכיוו� ההר 

וממנה עלו במדרגות רבות .  היתה ירידה ארוכה לכיוו� ההרהרחוב שלידה שבקצה ,הרכבת

ש� חצו חורשה גדולה בדר% לכניסה לבני� שעל ציו� . רחבות ומתישות עד למעלה ההר

פנתה אליו אשה זקנה מאוד לבושה שחורי� )  המל% עליו השלו�קברו של דוד
 וסל גדול וכבד בידה ובקשה ממנו לעזור לה להגיע ע� סל ,ועטופה כל גופה

 לא יכל , שהדר% אצה לו מאודא� על פי. עליו השלו�זה לציו� דוד המל% 
להתעל� מבקשתה ולקח את הסל הכבד מידה וצעד עמה באור% רוח קרוב 

 הוא הניח לה ופנה לציו� ש� ,עד שהגיעו לחורשה שעל גבי ההרלחצי שעה 
 הדליק את נר הנשמה וכח# מקשת ר# לכוו� תחנת הרכבת להספיק ,המל%דוד 

תו% דקות אחדות נוש� ונוש� הגיע . את האוטובוס האחרו� לכיוו� ביתו
 ולתדהמתו ראה את הזקנה אותה ליוה לראש ההר עומדת לידו ,לתחנת הרכבת

הוא . וסלה בידה ואומרת לו בנימי� בני בא תלווה אותי לקבר רחלמחייכת 
וטלפ� לספר לי את הסיפור כשכולו , נחרד מפניה וברח ממנה והגיע לביתו

'  ושאלתי עכשיו את ח,רועד וביקש ממני לשאול את רבני ירושלי� מה העניי�
שאמר לי שברור לו שזאת רחל אמנו שבאה לנסותו א� יתפנה , ששו� לוי
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והיא ,  ומשעמד בנסיו� רצתה להביאו לקברה שיתפלל על הגאולה,ורהעב
 א% מפחדו ברח והחמי# את ,היתה שומרת ומגינה עליו להשיבו לביתו

בכל אופ� אני מבי� שהשנה נזכה להיות ", ששו� ואמר' הוסי� חו. ההזדמנות
  .ולכ� אני שמח". בקבר רחל והמקו� ישוב להיות בידי יהודי�

" ששת הימי�"ז פרצה מלחמת " שנה באייר תשכואמנ� לאחר חצי
א "בליל פטירתה יו .שבעקבותיה עמדנו כולנו על ציונה הקדוש של רחל אמנו

היה זה מחזה מרטיט לב לראות את אלפי היהודי� הנוהרי� , ח"חשו� תשכ
המבכה על בניה " רחל"מכל קצוות תבל לבקר את ציונה של האמא הקדושה 

  . לגאולה הנכספתוממאנת להנח� על בניה עד

 סיפר לי מעשה מעניי� )מר אליהו אליאס(אותו בעל חנות מכולת , דר% אגב
  .שמצאתי לנכו� להביאו כא� לתועלת הקוראי�

הוריו הגרו מבגדאד לכלכותא שבהודו וש� התגוררו כמה שני� בדירה 
בקומה העליונה גר הודי עשיר שעבד .  ב� שתי קומותביתהתחתונה של 

 למעלה מעשרה של בית להודי זה היה )ישמרנו' ה( .ת הפרה א"עבודה זרה"
 ,חדרי� במרכז העיר שהיה סגור על מסגר ואנשי� פחדו אפילו לעבור לידו

� כל מי פעמי היות וכמה ,והיו עוברי� לצד השני של הכביש בהגיע� אליו
  . בכל העירהוהיה המקו� ידוע לשמצ. שיש� בבית זה נמצא בבוקר מת

 ופנה למתוו% דירות ובקש ממנו , בכל מחיריתלהתפטר מהבעשיר זה החליט 
המתוו% ידע שבעיר לא . למצא לו קונה בכל מחיר תמורת אחוזי� גבוהי�

. ימצא קוני� לכ� הל% לתחנת הרכבת למצוא קרב� מבי� המהגרי� החדשי�
ולשמחתו יצאו מהקרו� משפחה יהודית עיראקית שכללה את ראש המשפחה 

מיד פנה . זקוקי� ה� לדירה גדולהמסתבר שו, ילדי�וכמה וחמותו ואשתו 
 מתאי� לכל משפחת% במחיר ביתאליו ואמר לו שמא מעוניי� אתה לקנות 

הלה הסכי� לראות את המקו� ואז המתוו% נת� לו את המפתח , מציאה
והראהו מרחוק את המקו� ואמר לו תכנס לבד ותתרש� כי אני צרי% בינתיי� 

היהודי קנה . רצה וחבל לי לאבד את נוסעי הרכבתלחפש עוד קוני� שמא לא ת
יצא אל , מתאי� לצרכיוומקו� טוב ורחב את האת הפיתוי ונכנס ומצא 

אמר לו המתוו% את המחיר המלא של . המתוו% שעמד מרחוק ושאל למחירו
הבית בס% של  תקבל את ,א� תסכי� לשל� היו� מזומ�, הבית אבל הוסי�

חוזה חתו� רו� כל הטפסי� הנדרשי� כולל בלבד  בצישלשי� אחוז מהמחיר 
.  וזקוק למזומני�לחו# לאר#כי בעל הבית ממהר לנסוע , עור% די�בידי 

 ומיד קבע לבית ונכנסומשפחתו היהודי .  מידהביתהיהודי הסכי� וקנה את 
  .היהודי מזוזות כשרות שהביא עמו מבגדאד
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 מה יהיה ע� , והיה צועד הלו% ושוב במתח רבל הגוי לא יש� כל,בלילה
בשעת . כשמשפחות שלמות מתו ש� בלילה הראשו� לשהות� במקו�, הקוני�

והנה ראה .  מרחוק לראות מה יהיההביתבוקר מוקדמת עמד מול פתח 
מיד הוא . לבית הכנסתשהקונה יצא ע� טלית ותפילי� תחת בית שחיו בדרכו 

, למה לא, אמר לו וודאי. הגד לי הא� כול� בפני� חיי�, ר# אליו ואמר לו
 ,שבומכרתי אותו בשליש מחירו בגלל הסכנה , אמר לו אגיד ל% את האמת

אל , צחק היהודי ואמר לו.  אני במתח רב,ובבקשה ל% תבדוק א� כול� חיי�
ח אבל תהגוי התקרב עד הפ. תפחד תכנס עמי ותראה אי% כול� חיי� ובריאי�

יצא היהודי ואמר . לא העיז להכנס ואמר לו קוד� תבדוק שנית א� הכל בסדר
תי כבר הדליקה אש ומכיני� את ווהנה חמ, לו כול� ערי� ושמחי� וצוהלי�

, ר לו בא וראה מי שמר עלינומא, כשראה שהגוי מופתע. ארוחת הבוקר
ינו צוה עלינו לקבוע את זה במזוזות הואמר לו אל, והראה לו את המזוזה

משראה הגוי  . דרכנוובמצוה זו אנו מוגני� מ� המזיקי� שלא נבראו, תינויב
התפעל והתגיירו הוא וכל משפחתו , לאחר כמה ימי� שכול� בריאי� ושלמי�

  . ולאחר שני� עלו לגור באר# הקודש גירות אמת וצדק

ישיבת פורת "ראיתי בחלומי את עצמי ב ג"תצוה תשס'  פשבת קודשבליל 
גדי ל בב"יעקב מוצפי זצ' והיה יושב ש� ח, והיו ש� הרבה לומדי�. "יוס�

ופנה אלי ושאל . והיה ליל שבת בחלו� בדיוק כמו השעה בהקי#. שלו השבת
נזכרתי שיש לי שאלה אחר כ% .  לא,אותי א� יש לי משהו לדבר עמו והשבתי

תו% כדי שאלה .  ושאלתי אותולג� עד�רצתי אחריו והיה בדרכו . מסויימת
ואז תו% .  לג� עד�עול� הזהנכנסנו לדלת ראשונה המביאה לפרוזדור שבי� 

אמא הרובצת ' � והאש בחי"זו'  לי שקני המנורה ה� בחיאמר הואכדי הליכה 
ולא נתנוני  ,לג� עד� הוא נכנס בדלת השניה .בסוד שלוח הק�. על הבני�

 ועתה מצאתי ש� הרבה לומדי� "ישיבת פורת יוס�"שבתי בחלומי ל. להכנס
אחד . ליד השני אבל היו שני� דוגמתו אחד דל עומ"ששו� לוי זצ' ואת ח

וזה נפש . והבנתי שה� שני� שה� אחד. בבגדי חול ואחד בבגדי שבת לבני�
, ליד נפש של שבת עמדו בני אד� בתור לקבל ברכתו. דחול וזה תוספת שבת

והפנה . נגשתי אצל נפש דחול שחבש כובע שחור לראשו ואמרתי לו ברכני
 והכירני ,ויפה תוארבבגדי שבת וכובע לב� והיה צעיר  אותי אל השני הלבוש

 אחר . וברכני ברכות נפלאות.שמי וש� אמי מבלי שאומר לו אות�והזכיר מיד 
כ% אמרתי לו שהיות ומצב הקופה להחזקת משפחות הנצרכי� שאני אוס� 
תרומות לכלכלת� נמצא בדוחק מאוד ובנסיעתי הקודמת לחו# לאר# היה 

ובקשתי ,  לחו# לאר#חושב אני לצאת שנית, קשה לי להשיג את הנצר% עבור�
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קמתי בהקי# ואמרתי שיר . וברכני בהצלחה גדולה. שיברכני בהצלחה
 מיד לאחר כמה לחו# לאר# עשתה רוש� ובנסיעתי וובאמת ברכת .השירי�

 . מיוחדת שלא כדר% הטבעימי� היתה הצלחה

  

  אאאא"""" זיע זיע זיע זיעיעקב מוצפי יעקב מוצפי יעקב מוצפי יעקב מוצפי ' ' ' ' חחחח   אאאא"""" זיע זיע זיע זיעששו� לוי ששו� לוי ששו� לוי ששו� לוי ' ' ' ' חחחח                                                                                        

באחת מלילות שבת שהיה ממש סמו% ליארצייט של ,  כ�לפניוזכרתי ששנה 
 בר איל�רחוב ראיתי עצמי בחלומי בפינת צומת  .ל"יעקב מוצפי זצ' ח

 יעקב מוצפי' והיה לידו ג� גדול ויפה ונכנסתי לתוכו ומצאתי את ח, בירושלי�
ששו� ' ומצאתי את מדורו של ח.  למקומו בג�בעול� הזהר ו מבקחזר של"זצ

 ואמר ,שיברכניששו� ' מח ובקשתי ,יעקב'  שהיה סמו% למדורו של חל"לוי זצ
בשעה ' וביו� א. בשעה אחת בצהרי� ושאביא עמי שמ�' לי לבא אליו ביו� א
ועתה לאחר כשנה . והבאתי שמ� והדלקתי והתפללתי. אחת הייתי על ציונו

          .א"זיע. ששו� ברכני' יעקב יעצני וח' וח, ראיתי� שנית
  

        .... הסנדלר הקדוש הסנדלר הקדוש הסנדלר הקדוש הסנדלר הקדוש&&&&לללל"""" ריבקוב זצ ריבקוב זצ ריבקוב זצ ריבקוב זצמשה יעקבמשה יעקבמשה יעקבמשה יעקב' ' ' ' רררר
  

 מצעירותו שקד על התורה והתעלה בנגלה ובנסתר ג"נולד בליטא בשנת תרל
שלמה ' עד שהיה לחברותא של המקובל הגדול של וילנא הרב הגאו� ר

בגיל ארבעי� עלה לאר# ישראל ורכש ". לש� שבו ואחלמה"עלישוב בעל ה
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ליד ביתו פתח סנדלריה . יולו בית קט� בפינת רחוב שבזי ש� גר כל ימי חי
היו  כמעט לא היה יש� כשהלילות. לתקו� נעליי� בה עבד כמה שעות ביו�

  .קודש לתורה ותפילה לו ולתלמידיו שהיו נסתרי� כמוהו

  
        .... הסנדלר הקדוש הסנדלר הקדוש הסנדלר הקדוש הסנדלר הקדוש&&&&לללל""""משה יעקב ריבקוב זצמשה יעקב ריבקוב זצמשה יעקב ריבקוב זצמשה יעקב ריבקוב זצ' ' ' ' רררר

, היה מגיע לסנדלר לעיתי� קרובות ומסתגר אתו כמה שעות" חזו� איש"ה
ו צדיקי� "ד וא"הסנדלר הוא ראש הלמ"י מקורביו שפע� התבטא בפנ

ורבי� החלו לשחר לפתחו ולחפש מזור , ובכ% גילה את סודו "שבדור
  .למצוקותיה�
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היה מגיע לביתו הרבה פעמי� " בית ישראל"ר הקדוש מגור בעל ה"ג� האדמו
מסתבר שישב עמו ללב� " תורה יבקשו מפיהו"וכפי שרמז למקורביו ואמר 

  .ת בתורה בנגלה ובנסתר ששניה� היו גדולי� בהסוגיות חמורו

אברה� פיש היה תלמידו הותיק שבמש% שלשי� ושתי� ' הצדיק הנסתר ר
שני� רצופות ישב ולמד עמו בכל לילות החול וישר מעבודתו בבני� היה מגיע 

  .ורק ללילות שבת היה הול% לביתו, לביתו ללמוד יחד עמו

 שהיו תלמידי )החייט(שלמה גרי� ' יוס� וולטו% ור' הצדיקי� הנסתרי� ר
  .היו מבאי ביתו הקבועי� ששמרו את תוכ� שיחת� בסוד, חכמי� עצומי�

אדרבה קבל� בסבר פני� יפות וכאב , מעול� לא דחה מלקבל את הפוני� אליו
רחו� שמע את כל כאב� והיה משתדל לסייע בעד� בעצותיו הטובות שכללו 

ג� ברכות נת� .  לכל אחד לפי עניינוג� לומר פרקי תהילי� מסויימי� שנת�
שברכותיו , לנצרכי� אבל משסיי� לברכ� ברכ� ברכה נוספת ועיקרית והיא
  .יתקיימו ושיהיו המתברכי� כלי הראוי לקבל ולהחזיק את הברכה

, ספורי מופתי� לרוב נשמעו אודותיו ונראו ברבי� וכרכי� רבי� לא יכילו�
בלת ולכ� הוא והרבה נסתרי� כמותו אבל בקשתו להיות למרות הכל נסתר מקו

ואפילו הצדיקי� שהוצאו ספרי� אודות� אי� בה� ואפילו , אי� ספר שיקבצ�
  . לא אחוז אחד מהמופתי� שנעשו על ידיה�

זוכר אני כשבאתי באחד הבקרי� לביתו לקבל את ברכתו והיה באמצע אכילת 
ני שנאמר לי שזה היה היה זה חדשי� מעטי� לפני פטירתו וכמדומ(, דייסא לפת שחרית

וכמה שהפצירה בו קרובתו שטפלה ,  והפסיק באמצע ונפנה אלי)מאכלו היחיד
ואני בקשתי שימשי% כי זמני בידי ולא , בו שימשי% במאכלו למע� בריאותו

נמצא אד� זקוק לעצתו אי� לעשות  כל עוד, לא עזר כלו�' באתי להפריע וכדו
כמוב� הוא נת� .)  כמה שהקפיד בעניי� זה,נ"ראה אבות דר(. כלו� עד שיטופל כראוי

לי אלו פרקי תהילי� לומר בכל יו� ולהקפיד לתת בכל יו� פרוטה לצדקה 
אני מציי� בזאת כי למש% תקופה ארוכה שנהגתי . מאיר בעל הנס' ר' לכב

א% משנתרשלתי לקיי� דבריו שבה , כדבריו הסתדרו הדברי� עבור� באתי
  .הבעיה בכל חריפותה

שכונה בתל אביב מלאה תלמידי חכמי� באותה תקופה ולכ� א� על  והיתה ז
פי שנהג לומר דברי תורה בכל שבת קודש בעת סעודה שלישית בבית הכנסת 

הצליח להסתיר את עצמו ולא להראות יותר " היכל התלמוד"של ישיבת 
מאשר איזה דרש� קט� שמצא איזה רעיונות על הפרשה בספרי רבני� אחרי� 
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 רוב דבריו היו רעיונותיו המלאי� סוד שהלביש� בלבוש כשהאמת שכמעט
על התורה בני ברק " משה יעקב' לקוטי ר" חלק מדבריו כונסו ונדפסו בספר(. הפשט

 מנהג זה נפו# בי� הרבה צדיקי� נסתרי� שמצד אחד רוצי� להסתיר )ד"תשס
תורת� ומצד שני רצו לזכות את הרבי� וזו הפשרה שנהגו בה חלק מה� 

  .ל" ג� סבי זוביניה�

' יוס� וולטו% ור' מלבד ר(לפחות שלשה צדיקי� נסתרי� גרו באותה שכונה 

הלל ' ר, שבזי'  וה� הסנדלר בפינת רח) קרובהשכונהבאברה� פיש שגרו בתל אביב 
ל שגר "יהודה ליאו� פטילו� זצ'   וח)ח"פינת ס(. שבזי' ל בהמש% רח"שמחו� זצ

הנסתר שמחו� אמר לי שהיתה הצדיק . שבזי' אלעזר הצמוד לרח' ברח
ג� ע� " היכרות טובה"ומאיד% היתה לו , בינו לבי� הסנדלר" היכרות טובה"

ומכא� אני מסיק שפטילו� והסנדלר שודאי שמעו זה מזה היה קשר , פטילו�
ילו� והסנדלר הכירו טשמחו� אמר לי שפ' כמדומני שח(, ביניה�" היכרות טובה"של 

שמחו� ' ע� ח" היכרות טובה"ג� לסבי שהיתה לו  ו.)ז אבל איני בטוח בכ%"זא
אי� ספק שהיתה לו , פטילו� והיה מצוי הרבה בסביבת� ברחוב זה' וע� ח

אלא שכדרכ� של נסתרי� שאחד לא מזכיר את , ע� הסנדלר" היכרות טובה"
לא שמעתי מהסבא את שמו של הסנדלר כש� , השני אלא במקרי� יוצאי דופ�
יוס� וולטו% במש% שני� רבות שהייתי ' נדלר מרשלא שמעתי את שמו של הס

. רבות במחיצתו למרות שבמש% שני� אלו היה יושב הרבה עמו ועוסק בתורה
  .    יוס� לקח אליו חולי� שחששו לחייה� ובקשו את ברכתו' ולא עוד אלא שר

ופע� בבואו לברית לאחר שהובא , לכל ברית שהוזמ� היה משתדל להגיע
, "אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו"צעק הסנדלר התינוק ורצו למולו 
אבי הב� שידע את ערכו של הסנדלר והבי� שכוונתו . והסתלק מהמקו�

לאחר חקירה נתברר , לאליהו הנביא נדה� ודחה את הברית עד לבירור העני�
בדמעות בעיניה� . טה סמוכהישהילד הוחל� בילד גוי שהיה בבית החולי� במ

הפע� , מינו את הסנדלר לברית של בנ� האמיתי למחרתעל הנס הגדול הז
  . עכשיו אני רואה אותו, כשהובא התינוק חיי% הסנדלר ואמר הוא כא�

ל נהג ג� הוא לצוות על חולי� חשוכי "מאיר מפרימשלא� זצ' כמנהגו של ר
ללכת לגוי ולתת לו את , מרפא שבשמי� לא הסכימו לבטל את המחלה

קיי� והמחלה ' ה, ובגלל שצדיק כמותו גזר. והמחלה במתנה ולהעבירו אלי
ל אל תקרי אד� " ואמרו חז".ואת� אד� תחתי%"זה סוד הכתוב (. יצאה ועברה אל הגוי

   )י"שנ. ל"ואכמ. אלא אדו�

פע� רצה לומר מלתא דבדיחותא לקהל שנתנו לו כבוד ושבחי� ואמר לה� 
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, ראות את פנידעו לכ� שבא לכא� אד� שהיה מוכ� לשל� מליו� דולאר כדי ל
אמר לה� יודעי� את� למה היה מוכ� , וכשהקהל המסוקר� עמד משתאה

  .כי הוא היה עוור, לשל� כל כ% הרבה

כשנשאל על זווגי� היה יורד לשרש נשמת המשודכי� וקובע נחרצות א� 
  .  זווג� משמי� או לא וכדבריו כ� היה

� את הפסוק פעמי' לחולי� לפני נתוח היה מייע# להרהר בתשובה ולומר ג
  )ז"ט פסוק קי"תהילי� קי(". סעדני ואושעה ואשעה בחוקי% תמיד"

. ה. ד. פרקי� אלו בסדר זה מועילי� שתפילתו של אד� תתקבל, "הסנדלר"מ
  .ח"ק. ג"צ. א"צ. ז"נ. ז"ל. ה" ל), רצופי�שבע פעמי�' פרק כ(' כ. ח . ו

שלאחר א וכ"זיע" החזו� איש"היו מקרי� שאנשי� שנועצו בקדוש הדור 
שיקול דעת נת� לה� את עצתו נאמר לו שהסנדלר חושב אחרת היה מיד מבטל 

  .את דעתו ואמר לשמוע אל הסנדלר

בעת שהתפללו תפילת מוס� . ז" ביו� שמחת תורה תשכהסנדלר הקדוש נפטר
בבתי הכנסת יצא הוא לפתח ביתו והמתי� עד שראה יהודי חרדי שעבר 

, ו שבתהילי�" אתו את פרק קממיד קרא לו ובקש ממנו לומר, במקו�
התרגש מאוד " אלהיו' אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה"משהגיעו לפסוק 

יהודי זה . ופניו נעשו להבי� ובדחילו ורחימו המשי% עד שסיי� את הפרק
הבי� שמשהו עומד לקרות ולא זז , שראה את גוו� פניו ואת אמירתו בסילודי�

" שמע ישראל"טה ואמר ינה ישר למוראה אי% שהסנדלר הקדוש פ, ממקומו
  .א"זיע. ברטט קודש ועלה לשמי מרומי�

הוא מוצאי יו� הכפורי� שאמרו " שמחת תורה"לפי הקבלה זמ� מוס� של 
כי כל העבודה הרוחנית . מת במוצאי יו� הכפורי� סימ� יפה לו, עליו בגמרא

ל דר% יו� הכפורי� וחג הסוכות כול, המתחילה בתקיעת שופר בראש השנה
ה� הכנה למוס� יו� שמחת תורה שבו מושלמת , הסוכה וארבעת המיני�

  .הבריאה וישמחו השמי� ותגל האר# בשלמות האחדות

ב ממשפחה "אספר על אחיו של אחד מחברי בארה, ומעני� לעני� באותו עני�
שהיה ב� עשרי� ושתי� כשנחלה במחלה הנוראה . ל"ה זצ"מיוחסת עד הראבי

ו יורק בחודש אלול והוא אמר לי כי הוא יודע שהגיע בקרתי אותו בני, ל"רח
אבל מתפלל , ושהוא משל� לתק� עניינו מגלגול קוד�, זמנו להפטר מהעול�

שית� לו חיי� עד מוצאי כפור כי רצונו לעשות יו� כפורי� נוס� ' הוא לה
הבחור נפטר בניו יורק ביו� . בעול� הזה ורק במוצאי כפור ללכת מהעול�



רפ תולדות מנחם

והובא למנוחות בירושלי� , ג תשרי בשעת תפילת מוס�"שמחת תורה כ
לאחר זמ� קצר . א"א הקדוש זיע"ומנוחתו כבוד בחלקה הסמוכה להחיד

  .פגשתי את אחיו שסיפר לי את השתלשלות הענייני�
אחיו אושפז בבית חולי� במנהט� לאחר שמצבו " עשרת ימי תשובה"ב

יו את ההכרה למש% אבד אח, באחד הימי� בהיותו ליד מיטת אחיו. החמיר
כשחזר להכרתו אמר לו דע שהייתי כבר למעלה ושאני ב� העול� , כשעתיי�

ושהוא יודע שהוא יפטר מהעול� בשמחת תורה שחרית כי אז זה מוצאי , הבא
והוסי� שכאשר אבד את הכרתו נפשו יצאה מהגו� ולפתע הוא . כפור בשמי�

ש שחור ע� פני� מצא את עצמו במנהרה חשוכה כשלמולו עומד אד� בלבו
והוא השיבו רק באלהי ישראל אני , מאויימות וצוה עליו לכפור באלהי ישראל

חזר אותו אד� בכל מיני פתויי� לשכנעו שכדאי לו לכפור והוא עמד . מאמי�
ואז עבר אותו אד� לאיומי� שא� לא . על שלו שרק באלהי ישראל אמונתו

לפתע ראה מולו עדר .  בדעתווהא נשאר אית�, יכפור הוא יעונה בענויי� קשי�
כלבי� יורקי אש מפיה� רצי� לקראתו ואותו דמות אומר לו א� לא תכפור ה� 

משהגיעו הכלבי� והתנפלו עליו . יקרעו אות% לגזרי� והוא המשי% להתעקש
חזר אותו . ואז הכלבי� נעלמו". אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה"הוא צעק 

פחות בא תדבר דברי חשק וניאו� דמות ואמר לו א� אינ% רוצה לכפור ל
והשבתי לו יהודי לא מטמא את פיו ולא הסכמתי ולפתע ראיתי עדר חזירי� 
שועטי� לקראתי יורקי אש מפיה� ואותה דמות אמרה לי אלה לא כמו 

אלה ג� א� תצעק כמה פעמי� שמע ישראל לא , הכלבי� שהניחו% לנפש%
המשכתי , י לא להפגע על יד�לכ� תזדרז לומר דברי חשק וניאו� כד, יעזור ל%

להתנגד וה� קפצו עלי בחמת זע� ומתו% פחד אימי� עצמתי את עיני וצעקתי 
משהרגשתי שלא נפגעתי פקחתי את עיני . אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה

, וראיתי שהמנהרה מוצפת אור וזק� לובש לבני� חיי% לעברי ואמר לי אשרי%
, יות ובקשת למות במוצאי כפורוה, עברת את המבח� ואתה ב� העול� הבא
שמחת "שחרית אז ב" שמחת תורה"ומוצאי כפור בעול� שלנו הוא ביו� 

  . שחרית תבא אלינו ונוביל% למחיצת%" תורה
טת אחיו יהוא היה ליד מ" שמחת תורה"והוסי� אחיו ואמר לי שאכ� ביו� 

והמשיכו , ושניה� התפללו שחרית וקראו פרשת וזאת הברכה מתו% הסידור
אשר ברא אלהי� "משסיימו את הפסוק , קרא ג� את תחילת פרשת בראשיתל

  . ונפטר לחיי עד" אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה"אמר אחיו , "לעשות

ז בעת שהמצרי� סגרו את מיצרי טירא� לשיט "זכורני שבחודש אייר תשכ
פשטה , ישראלי והיתה עת צרה ליעקב וחיל ורעדה אחז את יהודי אר# ישראל
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ג " שהסנדלר לפני פטירתו השאיר מכתב סגור שצוה לפותחו בלשמועה
ז ומשפתחוהו נמצא כתוב בו שבסו� חודש אייר תפרו# מלחמה "בעומר תשכ

. סי� ונפלאות שלא בדר% הטבע לע� היושב באר#יע� אוייבי ישראל ויהיו נ
למותר לציי� שאכ� . שמועה זו עשתה כנפיי� והיתה למשיב נפש לע� הנפחד

  .    לעמו' מלחמת ששת הימי� לוותה בניסי� וניסי ניסי� שעשה הכ% היה ו

  ....לללל""""זצזצזצזצ פישפישפישפישאברה� אברה� אברה� אברה� הרב הרב הרב הרב 

ל "ישראל אבוחצירא זצ' ר המלומד בניסי� ר"האדמואת הרב פיש גילה 
 לקבל את ברכתו כהרגל� ובא כמה חדשי� לפני פטירתו". באבא סאלי"ה

' ע עצר ר לפת, ע� שני חבריול"זציוס� וולטו% ' בקודש הצדיק הנסתר ר
 לקבל בתל אביבאברה� פיש שגר ' מעכשיו תפנו לר, ישראל ואמר לה�

משהגיעו לביתו . ושרטט לה� על הנייר את כיוו� ביתו בתל אביב. ברכתו
ניסה להתחמק מה� בטענות משונות של , "באבא סאלי"ושחו לו את דברי ה
 אבל חכמת אד� בפניו האירה וידעו לפני מי ה�. 'טעות בכתובת וכדו

  .ולא הניחוהו עד שגילו מצפוני לבו ותורתו ופירסמוהו ברבי�. עומדי�

וצדיק , "חברה קדישא"הנולד בסטוצי� ואביו היה ראש , ל"אברה� פיש ז' הר
שפע� אחת כשבאו לקבור ,  מלעלובק"הרהפיש ל' וסיפר הר. וקדוש עד מאוד

ביו אז ניגש א. מצאו שבטעות נקבר ש� אד� אחר, אד� בקבר שקנה בחייו
ולעיני הכל זזו . לקברי� הסמוכי� וביקש מה� לפנות מקו� לקבר נוס� ביניה�

  . הקברי� כול� משני הצדדי� ופינו מקו� לקבר לנפטר

שבמש% שלשי� ושתיי� שני�  היה תלמידו המובהק של הסנדלר הקדוש
רצופות ישב ולמד עמו בכל לילות החול וישר מעבודתו בבני� היה מגיע 

  .  ורק ללילות שבת היה הול% לביתו, ד עמולביתו ללמוד יח

פע� סיפר שלאחר פטירת הבבא סאלי כמה פעמי� הוא בא אליו ע� כמה 
  .א"יעקב אבו חצירא זיע' ופע� באו אליו הבבא סאלי וסבו ר, נפשות

פיש שנתגלו מצפוניו החל לקבל קהל נדכאי� וחלכאי� לעודד� ' משראה הר
שורי� על אד� היה " דיני�"שהיה רואה וכ. ולהתפלל עבור� ולברכ� בישועה

שכול� לא . מבהילו בצעקותיו ומגרשו מ� המקו� אפילו בקללות רמות וקשות
 .היו אלא ברכות מלובשות בלבוש זה כדי שלא יקטרגו הדיני� השולטי� עליו

   ):'מועד קט� ט' ראה גמשמעו�  ' אלעזר ב� ר' יהודה ב� גרי� וחברו לר' וכעי� מה שעשו ר(
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        ,,,,לללל""""אברה� פיש זאברה� פיש זאברה� פיש זאברה� פיש ז' ' ' ' ררררהההה

היו מקרי� . רבות הסתיר עצמו מפני הבאי� ועשה עצמו כמשוגעפעמי� 
שהסנדלר שלח אליו אנשי� ואמר לה� שימו לב שתו% כדי שהוא מסלק 

 מבלי לשמוע את ,וכשבאו אליו לבקש את ברכתו. אתכ� שיתייחס לבקשתכ�
ה ובלבול בקשת� גרש� מעל פניו בטענה שיש כא� טעות ובתו% דבורי דחיי

   . וברכתו לא שבה ריק�, היה מבליע דברי ברכה המתאימי� למצב בו נמצאו

פע� נכנס לביתו כלב שחור ולמרות שהקהל בעט בו לגרשו התעקש ונדחק 
אמר לו מחול ל% שרוי ל% והכלב ' והגיע לרב והחל ללקק את כפות רגליו והר

 .הוריד דמעה וירד למטה ונדרס
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ועשה הרבה סגופי� כדי שלא יהיה נזק ' ה הרבתקופת מלחמת המפר# התענ
עושה לו רפלקסולוגיה בכ� היד . ח' מגבו והיתה גב' וסבל הר. מהטילי�

לשחררו מכאביו ופע� אחת אמרה לו שהיא פוחדת מהאזעקות שתופסי� 
וכ� היה , והבטיח לה ששוב לא יהיו אזעקות כשהיא בדרכי�, אותה בדר%

  . וכשרק נכנסה הביתה האזעקות החלו

ספרה לה הרבנית שפע� ראתה שלפתע הוא שכב על הרצפה והחל להתפלל 
נפל , ובטר� שהבינה מה כוונתו, ולבכות ובקש כמה פעמי� שהוא לא יתפוצ#

  . ויהי לנס, א וחדר לתו% בני� ונעצר ש� ולא התפוצ#"טיל ליד כל בו שלו� בת
� ערו% ע� היה ממרי# את הבאי� אליו להקפיד בעשיית סעודה רביעית בשולח

  .והיה אומר שאי� שיעור לגודל זכות מי שעושה כ�, מפה ונרות דולקי�

והמשתתפי� זכו לישועות , יותר משלשי� שנה ער% סעודות מלוה מלכה
בכל מוצאי שבת בזמ� הסעודה היה מבר% את כל המשתתפי� על ידי . גדולות

ני שלפ, תוכ� המעשה הוא. ט הקדוש"ישראל בעש' סיפור אותו מעשה מר
וגוי אחד , ל נתפרס� היה טובל בנהר אחרי ששבר את הקרח"ט זצ"שהבעש

וכשנתפרס� שאל את . היה מניח לפניו קש על החו� שלא יתחלק לתו% המי�
הגוי שיבחר לו ברכה או בני� או כס� או אריכות ימי� והגוי בקש את שלשת� 

א� גוי , י�ל מסי"פיש זצ' והיה הר. וכול� נתקיימו בו, ט ברכו בכול�"והבעש
ובר% את הקהל , ג� אנחנו בני אברה� יצחק ויעקב יכולי� לקבל, יכל לקבל

י שאותו סיפור סופר מידי שבת בשבתו והיה שגור "אעפ. בבני חיי ומזוני
 אברה� אבא' ק ר"והמשב, הרבה פעמי� התקשה באמירת הסיפור, בפיו

וקחי� לו את והשיב לו שמשמי� ל, ו שאל אותו מדוע קורה ל% כ%" היליברמ�
  .הכח לבר% את הקהל

מסעודה כל כ%  גדול ני� עה עוש'כב מדוע ,שאל אותו ר אחד"אדמופע� 
 כי אליהו הנביא ודוד המל% בעצמ� נגלו אליו , הרב פיש לו והשיב.רביעית

  . והראו לו מה סודה וכוחה הנשגב של סעודה זו בשמי�

 רבי ביניה�, �צדיקי נרות לזכר כמה שלש עשרהדליק מהיה בסעודה זו 
, שידועה סגולתו בפרט למציאת אבידות ופרנסה, עקיבא בער מאמסטרד�

יוס� מרימנוב שאמר שמי ידליק נר לעילוי נשמתו הוא ' רבי מנח� מנדל ברו
� שהיה בנו של רבי 'יצחק מסטוצי' ולרבו ר, יעשה לו טובה מעול� העליו�

נהג לחלק וכמו כ� , זה מראזוודוב מבאי ביתו של בעל דברי חיי� מצאנ'משהל
  . מידות של רחמי�שלש עשרה סוגי משקאות כנגד שלש עשרה
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 ,מבקש שיתנו צדקהבמהל% הסעודה היה הרב מניח קערה על השולח� והיה 
, שרצו לתרו� סכומי� גדולי�התורה מהודי� רחוקי� בי� המשתתפי� היו י

, ר שבת שומ, הא� הנ% מניח תפילי�, כל אחד מה� שואלהרב פישומיד היה 
 לתתולאלו שהתעקשו , תשובה היתה שלילית היה מסרב לקחת הכס�וכשה

  ."א� לא תקח כספ% בחזרה אקרע את כל השטרות", היה אומר

פע� השתת� בסעודה זו יהודי פשוט שחמד אחת מכוסיות הכס� שעמדו על 
משרצה לקו� וללכת נדבק לכסא , השולח� לכבוד הסעודה והניחה בכיסו

אברה� ולחש לו אי� ' נגש אליו ר, ובעודו תוהה ובוהה, �מבלי יכולת לקו
  .תחזיר את הכוס לשולח� ותוכל לקו�, שו� בעיה

 בנה ע�אה אשה בפע� בעת סעודה רביעית שחלה באחת מלילות חנוכה 
אברה� עמד ליד נרות החנוכיה והתפלל ' ור, פאשהיה איל� ובקשה שיר

ע� הקהל  ובקש ממנו לשיר אחר כ% ניגש אל הילד ליט� את פניו, לרפואתו
  . ומיד פתח הילד את פיו והשתת� בשירת הציבור והבריא לגמרי, שירי חנוכה

פיש הרב , היתה חרשת באוז� אחתשסעודה רביעית אד� ע� בתו הגיע לפע� 
רח� בחסד% על  ",והחל לשיר פע� אחר פע�, התיישב מול אותה ילדה קטנה

החלה הילדה לשמוע ש עד ,"% יבוא ויגאלנובדב� דוד ע, עמ% צורינו
  .והתרפאה לגמרי

הרב פיש מזג , ו שהתעוור בשתי עיניונסעודה רביעית אד� ע� בהגיע לפע� 
למחרת ו,  בנולעינימרח מסביב שיוציוה עליו שעל השלח� לו מ� המשקאות 

  .בריאותכשעיניו ק� הב� בבוקר 

  .צומותכל ליל ששי היה מחלק בייגלע% חמי� כשהוא מכוו� בה� כוונות ע

נזהר שלא לקבל ' קאלישר פקדו רבי� וביניה� מחללי שבת והר' את ביתו ברח
  .כס� ממחללי שבת וכשרצו לתת לו אמר לה� שיתנו לבית הכנסת

למרות , כס� חבילת שטרות בל ממנופיש יק' � שהרהבאיפע� התעקש אחד 
 .כס� של חילול שבת פה לא נכנסבאומרו ,  לא הסכי� בשו� אופ�פיש' שהר

 �תו אוקרע לקח את השטרות ,שאד� זה לא מניח לו פישמשראה הרב 
 , פנה לעבר האיש ההמו� ואמרכ%אחר . פוט, פוט  והשמיע בפיו קולות יריקה

   .לא יכנס פה בביתשבת  כס� של חילול , וצא מהביתכעת תאסו� את הניירות
 שטרותכשחבילת ,  לבית הרב פישאד� שניתהגיע אותו , לאחר כמה חודשי�

לבאי המקו� שלא הכירוהו סיפר מה . והפע� קבל� הרב פיש ברצו�בידו כס� 
וכיצד לא התפעל , מאז שראיתי את מעשה הרב, שהיה בפע� קודמת והוסי�
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ברו% ואני ,  סגרתי את המפעל בשבת, חזרתי בתשובהמ� הכס� וקרעהו לגזרי�
ואילו ,  ממני תרומותשקבלו,  רבני�כמהאצל לפני כ�  הייתי , שומר שבת'ה

הדבר עשה ,  המסרב בכל תוק� לגעת בכס� של מחלל שבתאמתפה ראיתי רב 
  .סגרתי את המפעל בשבת, ובזכות הרבחזק עלי רוש� 

, פע� בא עשיר אחד לרב פיש והגיש לו חבילה גדולה של אלפי דולרי�
אני . ברכת אותנו ונפקדנו בילדי�, חמש עשרה שנה היינו ללא ילדי�, באומרו
  . לפעולותי% הגדולותזה  כס� תור�

כשענה לו העשיר שאינו דתי ולכ� אינו , שאלו הרב פיש הא� הנ% שומר שבת
משהפציר , קח את כספ% בחזרה, פיש' אמר לו הר, מקפיד על שמירת השבת

כס� של , קח את הכס� מכא�, אדוני, אמר לו. בו העשיר שיקבל את  הכס�
  .חילול שבת חס ושלו� לגעת בו

משני� , יו חמישה אנשי� וכל אחד מה� מסר בידו סכו� כס�פע� נכנסו אל
 ממחללי  אינני לוקח כס�באומרו בלמשלשה הוא סרב לקו, מה� הוא קבל

  . השלשה שהודו בכ% יצאו מביתו תוהי� ובוהי� .שבת

 .אמרווכשנתנו לו ,  הגיעו אנשי� ע� סכומי כס� גדולי� מאודהרבה פעמי�
כעת אנו שומרי� , היינו מחללי שבתותי כס� כ בעבר מאתנו בללא רצית לק
  .ללא חילול שבתכשר כס� ועתה ה, שבת בזכות%

ואת , את האחד קיבל בסבר פני� יפות, פע� נכנסו לביתו שני בחורי ישיבה
' הר, אמר לו חבירו, כשנפגשו שני הבחורי� בישיבה. השני גירש מיד בבזיו�

לב� ישיבה כשאני מבלה הקדוש הזה יש לו רוח הקודש וידע שאני רק מתחזה 
  .ולכ� התנהג אלי כפי שהתנהג, בלילות במועדוני פריצות

אמר לה ' הר, כדרכה לקבל ברכה והביאה עמה סכו� כס�. ח' פע� באה גב
אני אבר% אות% מבלי לקבל פרוטה , היו� אני לא מקבל כס� מא� אחד

ת עצ� א' לאחר מכ� הר. וכמה שהפצירה בו לא הסכי� לקבל כלו�. לצדקה
משפקח� בקש ממנה לצאת החוצה ולהמתי� ליד , עיניו למש% דקות ארוכות

משיצאה והמתינה כמה רגעי� הגיע אד� הדור . הדלת ולא לדבר ע� א� אחד
פני� נראה  חרדי ע� זק� לב� ארו% חבוש מגבעת ועמו אשה חרדית ולראשה 

אד� זה הוציא חבילה , הרב קבל� בסבר פני� יפות ושוחח עמה�, פאה
, כילה עשרי� ושבע אל� דולאר לתת לרב שיעשה בה� מה שלבו חפ#שה

אמר לו אני לא , משהפציר בו אד� זה ביותר, והרב נמנע מלקבל� בשו� אופ�
. אתה יכול לשאול אותה, הממתינה בחו# לא קבלתי' מקבל כס� וג� מהגב

משיצאו בקש ממנה הרב להכנס שנית ואמר לה דעי ל% שזה היה אשמדו� 
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וא� הייתי מקבל , � ואשתו שבא לנסות אותי א� אקבל כס� ממנומל% השדי
עכשיו שהל% קבל . ח' השיבה לו גב. ממנו הייתי מאבד את העול� הבא שלי

והשיב לה הרב היות ואמרתי שהיו� אני לא , ממני את כס� הצדקה שהבאתי
מקבל כס� אינני יכול לקבלו אבל תשמרי אותו בתיק ואני אשלח שיבואו 

  .תוויקחו או
נכנסה , לאחר שבועיי� בהיותה בעבודה בחדר גדול שבו עבדו אנשי� נוספי�

משפתחה את , אשה בלבוש צנוע מאוד כשהיא יחפה ובקשה רק ממנה נדבה
פיש לשמור ' ארנקה להוציא כמה מטבעות ראתה את הכס� שבקש ממנה הר

הבוס , ומשו� מה נתנה לה את הכס� הזה והאשה אמרה לה צדקה תציל ממות
שלה שנוכח במקו� וראה את האשה פתח את מגירתו לתת לה צדקה 

החלו היא והבוס . האשה נעלמה מהמקו�, ומשהרי� את עיניו לא מצאה
והעובדי� לא הבינו על , לשאול את שאר העובדי� א� ראו להיכ� האשה יצאה

לאחר כמה שעות התחלקה . מה ה� מדברי� כי כלל לא ראו אשה נוספת בחדר
 עבודתה מהמדרגות על קצה שיניי� של קלארק ומכח הנפילה ח במקו�' גב

הקלארק התהפ% עליה ובדר% הטבע היתה היא צריכח להמח# ולההרג במקו� 
אבל הרגישה היא שכאילו יש שכבת צמר גפ� שעוט� אותה ומג� עליה מכובד 

וכשהגיעה , ומשהרימו את הקלארק עמדה על רגליה בריאה ושלימה, הברזל
  . אמר שלחתי ל% מי שיקח את הכס�לרב פיש צחק ו

ידרי� 'היה בעל חסד גדול וחלק לחתני� ולמסכני� דירות וכלי רכב ופריז
א שהיה המשמש בקודש "אברה� אבא ליברמ� שליט' סיפר לי ר. ותנורי אפיה

דרי� לחתני� 'שפע� הוא בקש מעשיר אחד שלשי� פריז, שלו כמה שני�
ובתנאי שיתנ� מיד ,  מה שנקצב לווהבטיח לו שלשי� שנות חיי� נוספות על

א� אני מבטיח אני חייב לקיי� וא� עד מחר , אברה�' ואמר לר. למחרת היו�
הוא יארי% ימי� ושני� עוד שלשי� שני� מעבר , בשקיעה הוא יביא הכס�

  .למה שנקצב לו

ד� אחד בא אליו וסיפר לו אודות בנו שלאחר שחלה במחלה מסויימת הפ% א
בליל פסח הקרוב תאמר , פיש' אמר לו הר, ללכת ע� קביי�נכה ברגליו ונאל# 

מה נשתנה שאני הול% , וישאל" מה נשתנה"לבנ% שיוסי� עוד שאלה בשאלות 
וכ� לאחר ששאל הילד שאלה זו הל% . תראו ישועה' ובעזרת ה, ע� קביי�

  .ובבוקר ק� כאחד האד� והתהל% ברגליו, ליש�

אתה אינ% ,  פיש אמר לוהרבו, �אליו תלמיד חכ� וירא שמייו� אחד הגיע 
, בכל יו� תפילי� מהודרות אני מניחח זה ואמר לו "התפלא ת, מניח תפילי�



רפז תולדות מנחם

 אתה לא ,הרב פיש חזר בשניתו . כי אינני מניח תפילי�'כבוכיצד זה אומר לי 
ח זה את תפיליו המהודרות לבדיקה אצל סופר מומחה "מסר ת .מניח תפילי�

  .ת פסולוהיוהתפילי� ונתברר ש

מכיריה ,  ואבדה את הכרתהקשות בתאונת דרכי�אשה  הבעיר בני ברק נפצע
לבית עמה�  נסע פיש' מיד הר, הובקשוהו לעורר רחמי� עבורפנו לרב פיש 

וחזר , נכנס לחדר החולה והחל לזעוק ש� כמה מילי� לא ברורות, החולי�
שכבר היתה ספרה , חזרה להכרתהכש,  האשהמיד חל שפור במצב .לביתו

ואמר  פיש 'הר נכנס אבל פתאו� ,שדנוה להפטר מהעול�ד של מעלה "בב
בית הדי� כבד את , כל זמ� שאני למטה היא תחיה, די� תנו לה לחיותהלבית 
  .והנה שבתי, בקשתו

הביט , ו אכל ארוחת בוקר"אברה� אבא הי' פע� אחת כשהמשמש בקודש ר
ות שמגולגלות בארוחה זו אתה מתק� שלש נשמ, פיש באוכל ואמר לו' הר

  .באוכל זה

, ל קרב אותו"פיש זצ' וכל חילוני שבא אצלו והר, כל מה שהבטיח נתקיי�
  .הפ% במש% הזמ� לשומר תורה ומצוות

אחד מאנשי הקולנוע הכי� סרט גדול שהשקיע בו את אונו והונו ופנה לרב 
, והרב אמר לו, פיש שיברכו בהצלחה והבטיח לו מליו� דולאר מההכנסות

ואמנ� הסרט לא הצליח ואד� זה .  יצליח אבל אתה תחזור בתשובההסרט לא
  .מהלי� עשה חשבו� נפש ושב בתשובה שלקיבל התק� לב ובהיותו בבית החו

הוא אמר שהכסא מרפא , זכיתי לשבת על הכסא הפלאי שהיה לו במרפסת
אבל כשישבתי , חולי� כיוו� שהיה שיי% לרב גדול שגר לפניו בדירה זו

 תנועותיו והבחנתי שהוא מתרכז ביחודי� נוראיי� כדי לפעול התבוננתי בכל
  .עלי ישועות כביכול דר% הכסא

שהסתב% קשות ע� החוק באחת ממדינות , שאני מכירושמעתי על אד� 
ויו� לפני המשפט הגיע אחיו לביתו של , אירופה ונכלא במאסר עד למשפטו

לה אני אגש לבית אל תדאג הלי, פיש' אמר לו הר. פיש ובקש את עזרתו' הר
למחרת הובא אותו . המשפט ש� ואעלי� את התיק וממילא אחי% יצא לחפשי

משבקשו את התיק שהוכ� ש� מאתמול , אד� כבול באזיקי� לפני השופט
לאחר חפוש ארו% בכל הבני� ובארכיו� , להתחיל את משפטו לא מצאוהו

  . תבעהתיקי� משלא נמצא זכר לתיק הוצרכו מחוסר ברירה לשחרר את הנ

פיש להוושע ' בא ע� אשתו לבקש את ברכת הרלא היו לו ילדי� שאבר% 
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 והוא לא ,שיש משהו מהעבר שמפריע לה�משהתבונ� אמר  ,ולהפקד בב�
כנראה שבגלגול שעבר היו זוג זה אד� ודודתו או אד� וגיסתו (, יכול להושיע אות�

, לגול וימותו ללא בני�דהיינו שישובו בג, "ערירי� ימותו"שחטאו יחד שהתורה גזרה ש

והאבר% הזה נפטר ללא ילדי� .)  י"שנ. לברכ� כדי שישלימו תקונ�' ולכ� לא רצה הר
  .ל"רח

אמר לו בקרוב תבא ל% ' לרב ע� מכר לקבל ברכה והר. ח' יו� אחד הגיעה גב
ואכ� כעבור שנה , והוא התפלא כי היה זה ממש מיד לאחר שאשתו ילדה, בת

  .אשתו ילדה בת

פיש מבלי לדעת כלו� ' ל את תמונתו של הר"יצחק כדורי זצ' כשראה ח
, יצחק מאוד וכתב על התמונה מאחור את שמו וש� אמו' התפעל ח, אודותיו

משעשו כדבריו נוצר , ובקש ממקורביו שיבקשו מהמצול� שיתפלל עבורו
  .קשר בי� שני הצדיקי� וא� נפגשו

אביב יחד ע� אחותה שבצעירותה גרה בבית הוריה בתל . ג' סיפרה לי גב
וככל שבקשה . ג' שהיתה חובבת מוזיקה רעשנית וקולנית שממש שיגע את גב

בצר לה פנתה , מאחותה לפחות להנמי% את קול הפטיפו� לא נענתה לה כלל
מששמע את דבריה , פיש שיתפלל שאחותה תסכי� להנמי% את הרעש' להר

כששבה לביתה . לכי הביתה יותר אי� פטיפו� ואי� רעש בכלל, אמר לה
לאחר מכ� נודע לה , התפלאה לראות שאת מקו� המוזיקה תופש שקט גמור

האמא שלה , פיש שנגמר ע� המוזיקה' שבדיוק בשעה שהבטיח לה הר
  . החליטה שהמוזיקה מפריעה לה וסלקה את הפטיפו� מהבית למחס�

שבצעירותה נסעה ללונדו� לחפש עבודה ולא מצאה . ג' עוד ספרה לי גב
פיש לקבל את ברכתו לפרנסה ' ונכנסה להר, בית הוריה בתל אביבושבה ל

אמר לה שובי מיד ללונדו� ש� מחכה ל% פרנסה מיד וג� החת� ש� ' והר, וזווג
היות והזמ� היה לאחר פורי� היא אמרה לו שהיא תשמע לעצתו מיד . הוא

תשובי מיד ג� ש� יש , והוא אמר לה לא לחכות אפילו יו� אחד, לאחר פסח
ומיד בהגיעה , היא שמעה בקולו ונסעה. ודי� שעושי� פסח תעשי יחד את�יה

מצאה עבודה מכובדת ולאחר זמ� קצר התארחה בשבת אצל איזו משפחה 
וש� פגשה את בעלה ויחד , שהזמינה אותה כדי שלא תהיה בשבת בודדה

  .הקימו בית כשר ומלא באהבה ואחוה ובבני� ובנות יראי שמי�

עוסק לפרנסתו במשלוחי� מהחנויות לבתי הקוני� מלונדו� היה . מר ק
ומחוסר אפשרות לא יכל לבטח את הרכב ובתאונה שקרתה הרכב נזוק לגמרי  



רפט תולדות מנחם

בצרתו פנה , ט לגרוטאות ונשאר ללא רכב וללא פרנסה"ונמכר במאה ליש
שהיה . מר ק. להרב פיש שאמר לו אל תדאג בקרוב מישהו יקנה ל% רכב

פנות לרב בית הכנסת ולבקש את עזרתו מטופל בילדי� קטני� נאל# ל
לפתע נכנס . להוצאות הבית והרב נת� בידו המלצה להשגת תרומות למחיה

לביתו עשיר גדול שאמר לו במקו� לתת ל% תרומה להוצאות הבית אני מוכ� 
. ל% תחפש רכב במחיר סביר ותודיעני, לקנות ל% רכב שתתפרנס בכבוד

ט הודיע לעשיר שקנה " מאות לישרכב מתאי� באלפיי� ושש. משמצא מר ק
. מכס� שישיג ממקו� אחר. לו את הרכב בתנאי שאת הבטוח ישל� מר ק

אבל אשתו , לאחר איזה זמ� נגנב הרכב והוא התבייש לשוב לאותו עשיר
לא יתכ� שהרב ברכנו במתנה , ל היתה חזקה אמרה לו"שאמונתה ברב פיש זצ

טלפנה היא , המשי% להתביישמש, לרכב על מנת שיגנב וצריכי� לשוב לעשיר
כיוו� שראה העשיר שהבעל עבד לפרנסתו ע� . לעשיר וספרה לו את המצב

, ט"קנה לו רכב נוס� בחמשת אלפי� ליש,הרכב הקוד� ולא הזדקק לבריות
  .עמו הוא עובד עד היו� הזה

וזוגתו רצו מאוד למכור את בית� וכבר הורידו הרבה מהמחיר שבשוק . פ
פיש שאמר לה� שבוע הבא הבית ימכר במחיר ' באו להרו, וטר� נמצא קונה

כי ביו� שני שבשבוע הקרוב היה הבעל צרי% להתייצב , ה� התפלאו. מלא
אבל , הבעל יצא למילואי�. למילואי� בצבא ובמצב כזה אי אפשר למכור בית

ביו� ששי . כשהגיע לש� אמר לו המפקד שבטעות הוא נקרא ושלחו הביתה
קונה שהתלהב מאוד מהבית ובמקו� סגר עסקא במחיר בבוקר המתוו% הביא 

  .  המלא של הבית

שלאחר כמה בנות שנולדו לו פנה להרב פיש ובקש ברכה לבני� . סיפר לי פ
יבואו עכשיו שלשה , הרב פיש נת� לו שלשה שיני שו� ואמר לו קח, זכרי�

  .וכ% הוה, בני� זכרי� בזה אחר זה

 להתקשר אליו צור%. ח' רגישה גבבסביבות חג השבועות האחרו� לחייו ה
, ומיד הוא הרי� את הטלפו� וענה לה, למרות שידעה שאינו עונה לטלפוני�

ולמרות , והוסי� לומר לה שנות� הוא לה רשות להתקשר בכל עת שתרצה
באותה הזדמנות הוא . שהוא לא עונה לטלפו� הוא ידע שזו היא ויענה לה מיד

� לכל מי שמתחזה לרב כי יש ביניה� הוא מזהיר אותה לא להאמישאמר לה 
אבל חרב פיפיות ביד� לנצל אנשי� , נוכלי� שכביכול רוממות אל בגרונ�

ושתזכור אי% הוא הלוה לאנשי� בעלי צורה אלפי , תמימי� ולהפיל� בפח
  .וכששלח אותה לגבות מה� את הכס� ה� התחמקו ממנה, דולרי�



רצ תולדות מנחם

 ונצורות וסיפר לה דברי� אחד שדבר גדולות" רב"לאחר פטירתו הכירה היא 
זה אליה לעבודה ובקש ממנה הלוואה " רב"פע� התקשר . מענייני� ונכוני�
למש% חודש ימי� והיא התחמקה ממנו בטענה שאי� ;  של עשרי� אל� 

כשחזרה לביתה מצאה את אמה שהיתה בדר% כלל בריאה , באפשרותה
לקחוה דחו� סובלת ממיחושי� בלב והזעיקה ניידת טיפול נמר# ש, וחזקה

פחד אחז בה שמא חלתה אמה בגלל שנמנעה מלהלוות לאותו . לחדר מיו�
הוא הגיע בספיישל הוא הגיע בספיישל הוא הגיע בספיישל הוא הגיע בספיישל , אד� את הכס� וטילפנה לו שיבא לקחת את ההלוואה

ל "פיש זצ' לאחר כמה לילות ראתה היא בחלומה את הר. לקחת את הכס�לקחת את הכס�לקחת את הכס�לקחת את הכס�
לו עומד מולה ומנענע את אצבעו בטענה מדוע האמנת לאותו אד� והלווית 

  ".רב"את הכס� הזהרתי אות% לא להאמי� לכל מי שמכנה עצמו 
" רב"לאחר חודש משפנתה לרב לקבל את כספה בחזרה התחמק ממנה ה

באומרו אמ% חיה תמורת הכס� ולקח זמ� רב מאוד שבו עירבה כמה בני אד� 
  .להשיב לה את כספה" רב"שאלצו את ה

  .ק צפת"ו כבוד בעיהח ומנוחת"ג אלול תשנ"ק י"ל נפטר עש"פיש זצ' הר

אני מאמי� בביאת המשיח "בקש בצוואתו שכל העולה על ציונו שיאמר 
'  ג,ג� יאמר". וא� על פי שיתמהמה ע� כל זאת אחכה לו, באמונה שלמה

רח� בחסד% על עמ% צורנו על ציו� משכ� כבוד% זבול בית  ",פעמי�
  .א"יעז". 'ב� דוד עבד% יבא ויגאלנו רוח אפינו משיח ה, תפארתינו

        
        לללל""""ר זצר זצר זצר זצ''''אורי אבריצאורי אבריצאורי אבריצאורי אבריצ' ' ' ' רררר

ל שהיה תלמיד חכ� גדול "אורי זצ' ומידי דברי זכור אזכור להרב הצדיק ר
וצדיק נפלא שהיה מקפיד מאוד לקיי� מצות סעודה רביעית על ציו� דוד 

וטורח לקב# , המל% עליו השלו� בהר ציו� בירושלי� בקהל רב ובהמו� חוגג
ולהזמי� כלי זמר לכבודו של דוד ,  זובחורי ישיבה ולשכנע� להצטר� לסעודה

  .יחאמלכא מש

בי� בחורי� אלו זכיתי להשתת� ג� אני וראיתי את התנהגותו ומעשיו שהיו 
  . מלאי� תורה וקדושה

בכל שנה בשתי מוצאי שבתות שלפני פורי� היה מקפיד לקרא חצי מגילה 
כששאלתי אותו לפשר , בכל אחד מה� מתו% מגילה כשרה והתעלות עצומה

 וממנו )ד"פרק י(, הראה לי אותו כתוב מפורש במסכת סופרי�, מנהג תמוה זה
  .למדתי ולימדתי לקיי� מנהג יקר זה



 רצא תולדות מנחם

  
        לללל""""ר זצר זצר זצר זצ''''אורי אבריצאורי אבריצאורי אבריצאורי אבריצ' ' ' ' רררר

ובאחד השני� בתחילת אדר הייתי , מצעדי גבר כוננו'  ואגב אומר שמה
וביו� חמישי הייתי טרוד כיצד אקיי� קריאת חצי המגילה במוצאי , בלונדו�

ונכנסתי לאחד הבנקי� שבשכונת ,  הקרובה וממי אבקש לשאול מגילהשבת
לסדר איזה עניי� ומצאתי מגילה כשרה מונחת על הדלפק " סטנפורד היל"



רצב תולדות מנחם

הפכתי את המגילה מצד לצד . למליאת טפסי� כשא� יהודי לא היה בבנק
טלפנתי אליו . ומצאתי בסו� המגילה מאחוריה את שמו וכתבתו של בעליה

והשיב לי  שאכ� הוא לקח את המגילה , איבד מגילה והיכ�ושאלתי א� 
שאלתי אותו באיזה מקומות , ואבדה לו ואינו זוכר היכ�, מהסופר שהגיהה

אמרתי , הוא היה כשהמגילה בידו ובי� המקומות שמנה היה הבנק בו מצאתיו
לו שהמגילה בידי ושירשה לי לקרא בה במוצאי שבת הקרוב ושאשיב לו 

, וראיתי כמה חשובה היא קריאה זו, ובשמחה רבה הסכי�' אותה ביו� א
  .והמציאו לי אותה משמי� בתוספת מצות השבת אבידה

פע� שאלתי אותו מדוע בגילו המבוגר מוסר הוא את עצמו לקיי� סעודה 
כא� זכיתי וראיתי את דוד המל% כשבא מעול� , ענה לי. רביעית דווקא כא�

  .ת סעודתו שלא לידוהעליו� להצילני וכיצד אוכל לעשות א

ח הקפיד לאסו� קהל ולעשות "וסיפר לי שמאז שני� שלפני מלחמת תש
ובאחת השבועות של . סעודה זו במחיצת ציונו של דוד המל% בעל הסעודה

חכ% , ח היה מתח גדול בסביבה ואנשי� נמנעו מלהגיע לסעודה"מלחמת תש
 לציו� דוד הוא בדעתו עד שהחליט שהמצב אינו מסוכ� כל כ% והל% לבדו

לאחר שסיי� עמד ליד הציו� ואמר תהילי� כשלפתע . המל% ואכל את סעודתו
 משהרי� את .)הרגו ביהודי�. תרגו�(" אטבח אל יהוד"שמע קריאה בערבית 

, ראשו לראות מה העניי� ראה מעבר לחלו� שני ערבי� וסכיני� בידיה�
 להגיע לשוחטו החלונות בחדרי הציו� עשויי� מסורגי ברזל עבי� מאוד וכדי

הצטרכו ה� להקי� כמה בנייני� דבר שנת� לו זמ� של כמה דקות לנסות 
והוא ברח לכוו� הבני� הסמו% שבצידו יש מדרגות לחצר עליונה שבה , לברוח

לאחר כמה רגעי� שמע את צעדי הערבי� . יש מגדל קט� ועלה לחצר העליונה
והחל ללחוש ,  המותעולי� במדרגות לחצר העליונה והבי� שכפשע בינו לבי�

' לפתע ראה את דוד המל% בבגדי מלכות וכתר זהב על ראשו שאמר לו ר. וידוי
מיד הוא עצ� את עיניו ולאחר פחות מרגע מצא . עצו� עיני%, אורי אל תפחד

  .  א"זיע. את עצמו ליד טחנת הרוח בשכונת ימי� משה שממול להר ציו�
        

  לללל""""אברה� שמש זצאברה� שמש זצאברה� שמש זצאברה� שמש זצ' ' ' ' רררר
  

אברה� שמש '  צדיק נסתר משיירי כנסת הגדולה רומי ימלל כחו של אותו
ל וגדול בקבלה מעשית "יהודה פתייא זצ' ר ח"תלמידו של מו ל שהיה"זצ

% להרבה אנשי� מוכי חולאי� גשמיי� ורוחניי� "ר ואחיסמ"אשר היה לעז
  .אשר פנו אליו לעזרה



רצג תולדות מנחם

  

הכניסה לחנותו הדלה במאה שערי� היתה מעבירה את האד� בבת אחת 
לעול� אחר עתיק וקסו� , הזה על כל המולתו והריצה אחר החומרמהעול� 

וכשהדלת של חנות החייטות שלו נסגרה מאחרי הנכנס , מלא שלוה ורוגע
שלפתע מצא את עצמו בי� ארבע קירות עתיקות כשהסיד שהיה עליה� לפני 
שני� רבות כבר נקל� ואת מקומו תפסו בכמה מקומות דבקי נייר פשוט 

אברה� בלבושו הפשוט יושב מעבר למכונת '  המתקל� ורלהחזיק את הטיח
התפירה כשידיו מוצבות עליה וראשו הכפו� מסתיר את עיניו הצופות 
השמימה לראות את אשר אי� עי� ב� אנוש יכולה לראות למרות כל הכלי� 



רצד תולדות מנחם

ידע כל אחד וחש כי המקו� בו הוא נמצא . המשוכללי� שהומצאו לעזרתה
  .קודש הוא

 שהיה יפה א� על פישלו היתה עוד בצעירותו לש� דבר כי שמירת העיני� 
. קיבל גיבנת,  מתו% שהנמי% ראשו כדי לא לראות שו� מראה בדרכו,תואר

 לביתו בדר% מבית הכנסתהיה הול% , ולמרות שהנמי% ראשו ולא הביט סביבו
דר% הקפות של כל מיני רחובות צדדי� כדי שלא , ארוכה פי שלש מהרגיל

וכ� שמירת פיו היתה לש� דבר והיה ידוע . בו עוברות נשי�לעבור ברחוב 
  .כשתק� גמור השוקל ומונה את דבריו יותר ממטבעות זהב

, מעול� לא אכל סלטי� כנראה מחשש תולעי�, פרוש היה מהבלי העול� הזה
והשיב כי , א% כשנשאל על כ% לא רצה לענות תשובה כזו הנראית כגאוה

תאוות המאכל וצרי% להזהר מתאוות העול� הגמרא אומרת שהירקות גוררי� 
א� היה . מעול� לא ישב על כורסא או ספה מחשש שיהנה מהעול� הזה. הזה

פע� אמר . בא עליו זבוב לא היה מבריחו וסובל היסורי� משו� כפרת עוונות
שלהרכיב הרגליי� זה על גבי זה אי� בזה איסור אבל ממדת חסידות יש להזהר 

  . להרכיב רגליו זה על זהושהרגיל עצמו שלא. בו

אברה� שמש היה מומחה במישוש הדופק וקריאתו לדעת מה חופש חדרי ' ר
או . או עקב רוח רעה, א� זה חולי שמקורו ממאכל מקולקל או מזג אויר, בט�

  .        ולייחד הייחוד המתאי� כדי לרפא האד� ממחלתו. 'מתו% כעס או פחד וכדו

למד שני� רבות   אותהלימוד הקבלהברט בפו,  תורה בצנעהלמדאברה� ' ר
שנסגר השיעור הקבוע בקבר רחל וכ. ל"זצ סלמא� מוצפי 'צ ח"ע� הגהיחד 

ומכול� בחר רק , מסכנות הערבי� ביקש הרב סלמא� לצמצ� את השיעור
  .ל" זצבארבעה ואחד מה� היה חכ� אברה� שמש

. ל"יא זציהודה פתי' כמה וכמה מעשיות על ח' סיפר לבני אברה� אשר שיחי
  .שבכמה ניסי� הציל אנשי� מכשפי� נוראיי� בכח שמות הקודש

  ישיבתללמוד ביבוא ש ביקשו פעמי� רבות ל"זצ אבא שאול ב� ציו�' ראו� הג

ואומרי� ". אוהל רחל"בית הכנסת יסד חמיו ב ש"אמת ושלו�"המקובלי� 
   .ו צדיקי� נסתרי�"שאמר עליו שהוא אחד מל

 היה נשאר הרב שמש ,צ אבא שאול" הגרבבשבת קודש אחרי השיעור של
ופע� ניסו . נמר#בעיו� ו  ספרי קבלה בהתמדה גדולהב ולומד בבית הכנסת

פ שהיו "ואע. כמה פעמי�" שבת שלו�"לגשת אליו באותה שעה ולאמר לו 
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או אז הרי� את , וכשניסו לעוררו ולהחזיק בידו. לידו ממש לא שמע כלל
 והוכר בו זיר את העיניי� לספר ללא דיבורהעיניי� מ� הספר והסתכל ושוב הח

  .  מרוב שקיעותו בלימודמודע לנעשה סביבואינו ש

בו היו ספרי� רבי� ישני� וניסה לראות מה , פע� פתח נכדו את הארו� שלו
ומיד אמר לו אלו ספרי� ע� כתב קט� שהקריאה בה� קשה  ,טיב� של הספרי�

 היו� והלילה הקדיש ללימוד כל שעות. כדי שלא ידע מה שייכותו אליה�, לי
ורק כמה שעות אחר הצהריי� פתח את חנות החייטות שלו שג� בה היו , תורה

  .ס וקבלה חבויי� בתו% ארגזי� בה� היה לומד בי� לקוח למשנהו"לו ספרי ש

, פע� אחת הובא לפניו ילד שנעק# מצרעה והתנפחה רגלו ולא יכל ללכת
ומאז עד היו� זה , רגלו לאיתנהאברה� כמה מילי� ומיד שבה ' לחש לו ר

  .עשרות שני� שדבורי� וצרעות לא מתקרבי� אליו ג� בהיות� סביבו

אברה� הראה לי את החוברת ממנה עשה את ייחודיו לכל מרעי� ' זכיתי ור
וכלל ל "זציהודה פתייא ' ר ח"היה זה נוסח שחברו מו, בישי� ורוחות רעות

אברה� בדר% כלל ' ור,  מה�כמה פרטי פסוקי� ע� שמות הקודש היוצאי�
היה בודק את דופק האד� ויודע בדיוק את שורש הבעיה קולע אל השערה 
ולא יחטיא ואז בחר את אחד הייחודי� שהתאי� לאותו אד� ולפעמי� מיד 

ופעמי� היה אומר לשוב כמה פעמי� עד שנסתלקה , במקו� הבריא האד�
  .הבעיה

כיצד בדק הדופק ודרכי הבחנתו י וראיתאני אישית נעזרתי על ידו כמה פעמי� 
   .ועיני ראו ולא זר שג� בזקנותו כשרעדו ידיו בדק הדופק ללא שו� טעות, בזה

אברה� ואמר לו ' פע� ניגש אליו אחד שסבל כאבי� חזקי� בשיניי� ובדקו ר
בא כמה ימי� לברכה ותרפא וכ� , אלא רוחני, אי� זה עני� פיזי ששיי% לרופא

  . אותה ש� לא כואבת כלל,  מאזהיה ובמש% עשרות שני�

כאבו עיניו מאוד ולאחר , סבל ממחלתול "זצב� ציו� אבא שאול ' כשהגאו� ר
אברה� את העני� נגש ' כששמע ר, בדיקה החליטו הרופאי� לנתח את העי�

אליו וברכו ואמר למשפחתו אי� צור% בנתוח רק תנקו לו העי� כל יו� במי� 
אי� שנית את העי� התפלאו לראות לאחר שבוע כשבדקו הרופ. מזוקקי�

, אלת הרופאי� איזה טיפול קיבל הרבשוהראיה בסדר גמור ל, שהכל תקי�
תמה הרופא ושאל וכי המי� , השיבו בני המשפחה ניקינו העי� במי� מזוקקי�

   .בלבד רפאו העי�

על אחד הוא התפלל ושכחו ולא קראו לו כלל , שלשה מקרוביו קבלו צוי גיוס
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ומיד בבואו ה� , י נת� קמיע שיקח עמו בלכתו ללשכת הגיוסשנל. עד היו�
 ל% תאמר לה� שאתה ,ולשלישי אמר, התבלבלו ונתנו לו מיד פטור מלשרת

וכשאמר לה� כ� מיד נתנו לו פטור מלשרת בטענה שאינ� . רוצה להתגייס מיד
  .מעונייני� בבחורי ישיבה

 נכנס ,במצב מסוכ�אד� שנפצע סמו% לחנותו יצאו מעיו מהבט� החוצה והיה 
אברה� שיצא מיד אל הפצוע וכתב במקו� ' אחד העוברי� ושבי� והודיע לר

ומיד חזרו בני המעיי� לתו% הבט� והסתדרו במקומ� , קמיע והניחו על הפצוע
  .לתדהמת הנוכחי�, הנכו�

והשיבוהו שלא . בראש השנה האחרו� לחייו שאל את בני ביתו א� שמעו קול
השיב שמעתי  ,  שאלתו שנית  שאלוהו וכי אתה שמעתמשחזר על, שמעו כלו�

ואמרתי לה� עוד , קול שאמר אברה� ב� שמחה מתבקש לישיבה של מעלה
  .והאריכו חייו עד ערב הפסח, לא הגיע הזמ�

  . זק� ושבע ימי�. ז"ג ניס� תשס"י בירושלי� באברה� שמש נפטר' ח

  לללל""""ישראל יצחק משי זהב זצישראל יצחק משי זהב זצישראל יצחק משי זהב זצישראל יצחק משי זהב זצ' ' ' ' הרב רהרב רהרב רהרב ר

זוכר אני אותו מאז היותי ילד כשהייתי נלוה . � אביהיה בידידות גדולה ע
כבר אז היה זק� מופלג תש בכחו ועל� צעיר , ל שהיה מבקר בביתו"לאבי ז
אבל חושד אני בו , היה בעל רוח הקודש ובקי מאוד בחכמת היד. במחו

פטילו� היתה קריאת כ� היד הצגה וכיסוי לדברי� שראו� ברוח ' שכמוהו כח
  . הלבישו� כביכול בחכמה זוהקודש ומתו% ענוה

ש ומעשירי תל אביב יחד ע� בנו שהיה "שהיה יר. פע� אחת בא אליו מר א
, נשוי ואב לילדי� אבל היה אפיקורס והתחיל הרב לדבר עמו בענייני אמונה

אמר , אמר לו זה אבי, שאלו הרב על אביו מי אד� זה, ואמר לו אני לא מאמי�
אני בכ� יד% שמתפתחת ב% מחלת לב וזה אמר לו הרב רואה . לו למה תאמי�

אמר לו אני בריא וחזק אמר לו הרב אבל אני , ל% לרופא וג� תאמי�, סכנה
   .רואה

לאחר כמה שבועות שב האבא בוכה על שבנו חולה בלבו ושוכב בבית 
, אמר לו הרב כבר מאוחר. החולי� ושלשה רופאי� מתייעצי� אי% לטפל בו

כשהב� ראהו בכה ואמר ,  לבית החולי�לאחר הפצרות לקח האב את הרב
אבל בכל , אמר לו הרב אי� מה לעשות כבר נגזרה הגזירה. תבר% ותציל אותי
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וכ� עשה ושב בכל לבו וצוה את . אופ� תחזור בתשובה ויעזור ל% לעול� הבא
  .יצילנו' כ הל% לעולמו ה"ואח. בניו שלא יזוזו מדברי הרב כל ימי חייה�

  

  לללל""""שי זהב זצשי זהב זצשי זהב זצשי זהב זצישראל יצחק מישראל יצחק מישראל יצחק מישראל יצחק מ' ' ' ' הרב רהרב רהרב רהרב ר

ובכל יו� ששי בשעה שתי� עשרה בצהריי� , בצעירותו היה הרב קבל� בני�
פע� בהיותו בונה , היה מפסיק את עבודתו ומתחיל להתכונ� לשבת המלכה

היה יו� ששי גשו� והגיע השעה שתי� עשרה וטר� " תלפיות"' בני� בשכ
הכל בידי ואמר אני לאחר שעה זו לא עושה כלו� ו, "מלט"כיסו את פחי ה

והניח� מגולי� והל% לקבל השבת כמנהגו בשמחה . מקדש השבת וישראל
נתברר , מכוסי�" מלט"ביו� ראשו� כשבא לבני� מצא את פחי ה. ובצהלה

י שבנה סמו% אליו הביא פועלי� שיכסו את פחי "שקבל� של מפלגת מפא
  . ל"שלו וה� טעו וכסו את של הרב ז" מלט"ה
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ל שהסתכל "לקחתי אותו לרב ז, ל שלו� ביתלאחד מתלמידי היו בעיות ש
בידו ואמר לו שבגלל פגמי הברית בהיותו רווק נענש הוא ביסורי� אלו 

תלמידי . ושתקונו לומר בכל שבוע את כל התהלי� פעמיי� למש% חודש אחד
לאחר חודש משלא הסתדר הדבר חזרנו , התעצל ואמר רק פע� אחת בשבוע
רואה אני שאמרת התהלי� רק פע� בשבוע לרב שהביט שוב בכ� ידו ואמר לו 

  . עלי% לומר שוב פעמיי� בכל שבוע כדי שהתקו� יתקבל, ולכ� לא נגמר התקו�

ישראל צ� ימי� ולילות לביטול רוע ' היה ר, באירופה" שואה"בתקופת ה
יהודה ' ר ח"באות� ימי� הפנה אליו מו. הגזירה ולהצלת שארית הפליטה

נפגש , ל שיגזור עליו שיצא מגופה"רח" דיבוק"ל בחורה ששכ� בה "פתייא זצ
הרי , יהודה פתייא ושאל אותו מדוע שלח אליו את הבחורה' ישראל ע� ח' ר

יהודה כי זה כמה שני� שמנסה ' והשיבו ח. מעול� לא עסק בענייני� אלו
. כי מחצי� הוא את פניו כנגד ההשבעות, להוציא את הרוח ממנה ולא יכול לו

  ועשה .)י"שנ, ולכ� לא חש לה�,  לברוח מהגו� בעת ההשבעותכנראה שהיה מצליח(
ועל כ� ', עליית נשמה למצא צדיק בדור שיוכל להושיעה וראיתי את כב

ישראל לביתו נחלש לבו מחמת תעניותיו ' לאחר ששב ר. 'הפניתי אותה לכב
כשחזרה לביתה . ויצאה אשתו לקרא לרופא ולא מצאה אותו בביתו, ונסתכ�

אליהו הנביא , והוא אמר לה חבל שיצאת מהבית,  ישראל בריא'מצאה את ר
אל , ונח� אותי ואמר, זכור לטוב בא לבקרני וחזק את גופי מהחולשה הגדולה

תצטער על גזירת שמי� עוד יהיו ימי� טובי� מאלה וישראל יעלו בהמוניה� 
, באותה הזדמנות שאל את אליהו הנביא כיצד לעזור לבחורה. לאר# הקודש

  .והוא יאל# לשמוע בקול%, ו גזור עליו שיצא מבלי להזיקהוענה
ואז , גזר על הרוח לצאת מבלי להזיקה כלל, ישראל' כששבה הבחורה לר

אצא אבל תעזור לי לתק� את נפשי , השמיע קולו דר% גרונה ואמר" דיבוק"ה
ישראל את ' פתח ר, מעבר לחלו� היו כמה פרות רועות בחורשה. הסובלת

מיד התעלפה , תכנס באחת הפרות ואדאג לתקונ%" יבוקד"דלתו ואמר ל
וממש באותו רגע , הבחורה ואצבעה הקטנה של הרגל התנפחה ויצא הרוח

למחר הל% . והבחורה קמה בריאה ושבה לביתה, אחת הפרות החלה להשתולל
ואמר לו שכבר , "הפרה המשוגעת"ישראל לערבי בעל העדר לקנות את ' ר

ישראל שמע ממנו שהפרה נשחטה ויצאה '  אליו רכשפנה, נמכרה לקצב פלוני
  .התקו� של הרוח נעשה', ברו% ה, ישראל ואמר' שמח ר. כשרה למהדרי�

ג אב "ל נפטר בגיל תשעי� ושלש ביו� י"ישראל יצחק משי זהב זצ' הצדיק ר
  .    בירושלי�" הר המנוחות"ד ומנוחתו כבוד ב"תשל



רצט תולדות מנחם

            לללל""""יחיא שניאור זציחיא שניאור זציחיא שניאור זציחיא שניאור זצ' ' ' ' הצדיק רהצדיק רהצדיק רהצדיק ר' ' ' ' ררררהההה

  
  

' קדוש ייאמר לו ר, ת לבי יהמה בזכרי את הגאו� הצדיק ענוות� כהללוקירו
לעודדו בטל של תחיה , ל שביתו היה פתוח לכל נדכא וכואב"יחיא שניאור זצ

, בעצה ובהשתתפות בכאבו וכאב את ב� ירצה נהג ע� כל הפוני� אליו
, וכשפע� אחד ממקורביו הציע לו למנות עוזר שיעמוד בדלת לקבל את הקהל

השיב לו , ענהו לקבל את האנשי�, יחיא בשביל מה יעמוד ליד הדלת' לו רשא
יכנסו , לא צרי% להכניס את הקהל ה� יודעי� לפתוח הדלת, רבינו בפשטות

  יקבלו ברכה וילכו לשלו�

סדר יומו היה עמוס בתורה ובגמילות חסדי� החל משעה שתיי� בלילה שהיה 



 ש תולדות מנחם

ואחריה שוב , לה בהנ# החמהק� לתקו� חצות ולימוד תורה רצו� עד התפי
ילה לימוד תורה ע� חברותות וקבלת קהל עד השעות המאוחרות של הל

ולמרות שהיה מחושב על כל רגע . מהכשהוא מעודד� לשוב בתשובה של
 בעשרת ימי תשובה נמנע לקבל קהל כדי לשבת ולעשות חשבו� נפש, מחייו

  .ותשובה מאימת ימי הדי� 

ואפילו בהגיעו לגבורות כשראה רק ,  גבולקדושת העיניי� שלו היתה ללא
בעי� אחת והרכיב משקפיי� כהות וראשו היה עטו� בסודרא דרבנ� שלא יביט 

וכששאלוהו מה , לצדדי� ראוהו כיצד קפ# בבהלה מהמדרכה אל הכביש
, אחרי ארי"ל "וכבר אמרו חז, השיב שראה לפתע אשה מהלכת לפניו, קרה

  ".ולא אחרי אשה

� גדול בשמי� ופעלו ישועות והיה תולה זאת בזכות זקנו ברכותיו עשו רוש
והיה מחזיק בזקנו ואומר זה חלקי מכל , שלא נגע בו מעול� לקצרו או לסדרו

וכמוהו וכרעו הבאבא , עמלי הזק� הזה שלא נגעתי בו מעודי ועד היו� הזה
ולאחר פטירתו בא , ל השפיע על רבי� שלא להמשי% ולנגוע בזקנ�"סאלי זצ
קרוביו בחלו� ואמר לו שהזק� שהקפיד שלא לנגוע בו הועיל לו מאוד לאחד מ

  .בעול� העליו�

הזהיר והתריע שהנשי� לא תלכנה בפאה נכרית וכשבאו נשי� להתבר% בבני� 
וכל אחת שקבלה על עצמה זכתה , תלה ברכתו בכ% שתלכנה רק במטפחת

  .ברכתו ועשתה פירות ופעלה ישועות

 נתקיימו מיד ג� במקו� שהרופאי� לא נתנו כל ברכותיו על פקידת עקרות
  .שו� סיכוי

ואשתו , פע� בא אליו אחד מבני האשכנזי� ואמר לו שמנהג� ללכת ע� פאה
גער בו רבינו , מתעקשת ללכת ע� מטפחת וזה מפריע לשלו� הבית שלה�

ומי התיר , באמרו וכי יש שתי תורות אחת לספרדי� ואחת לאשכנזי�
ולא נח . ואתה רוצה להפכה לרשעה,  ל% אשה צדקתיש, לאשכנזי� פריצות זו

     .עד שחזקו להקפיד שאשתו תמשי% ע� המטפחת

 לפנות בוקר לא הודיעוהו ובאמצע אכילת פת שחרית הבי� כשאחותו נפטרה
שנפטרה ושאל את אשתו שאשרה זאת ונצטער שהבי� זאת לפני שסיי� ברכת 

  .המזו� שנמנע מלבר%

מה שקיבל מאות� שנתנו עבורו אישית לאחר  כל ,תר� סכומי עתק לצדקה
ה " ובפרט בערב ר.שקבלו את ברכתו ועליה� הוסי� משלו את רוב ככל הונו
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וערב פסח שהיה מושיב את בני ביתו שישבו ע� ערמות מעטפות של הפוני� 
לעזרתו ושוברי דואר בסכומי� של עשרות אלפי שקלי� לעזור לו להכינ� 

, החצי ממנו והחצי מאד� החפ# בעילו� שמווהיה כותב לפוני� ש. למשלוח
  . ורק לאחר פטירתו נתברר כי הכל היה ממנו

        

        פרק יבפרק יבפרק יבפרק יב

        ....פטירת הסבתא ונשואיו מחדשפטירת הסבתא ונשואיו מחדשפטירת הסבתא ונשואיו מחדשפטירת הסבתא ונשואיו מחדש
        

. ז ונקברה בו ביו�"ל נפטרה בערב יו� הכפורי� תשכ"סבתי מרת אסתר ז
, בלילה" אהבת חיי� "בית הכנסתח חשו� חלמתי שאני נמצא בחצר "בליל ר

לבושה בתכריכי� לבני� ופניה , מביתה שהיה באותו חצרוהנה סבתי יוצאת 
פחדתי ממנה וחזרתי לאחורי והיא אמרה לי , חוורות כסיד ומתקרבת אלי

אני פוחד , השבתי לה סבתא, רצוני לדבר את% דבר חשוב מאוד) בספרדית(
לכ� את תשבי על המדרגה העליונה של החצר ואני אשב על , ממ% כי את מתה

  . וכ% תדברי אתי כשמדרגה אחת מפרידה בינינו וכ% עשתההמדרגה השלישית 
דע שמחר בבוקר עומדי� להכניס את , ביושבה על המדרגה העליונה אמרה לי

ואני פוחדת מזה מאוד ומבקשת " מרקאדו"נשמתי בגלגול בילד שיקרא בש� 
אמרתי לה סבתא אני אשתדל לעזור ל% . ממ% שתעזור לי לבטל את הגזירה

. והיא הבטיחה, ממ% שתבטיחי לי שתבואי לספר לי  מה קרהאבל אני מבקש 
למחרת בבוקר לאחר תפילת שחרית בקשתי מסבי ששי� לירות לצור% תקו� 

הלחצתי אותו להשיג מיד את הכס� , לנשמת הסבתא באופ� מיידי ולא היה לו
וסבי בקש , לפתע הגיע בנו מרדכי מתל אביב ש� התגורר. וחבל על כל רגע

  .� ונת� ליממנו את הכס
מצוה לגיל שמונה עשרה שיבואו &שכרתי עשרה בחורי ישיבה בי� גיל בר

, ל בספר מנחת יהודה"יהודה פתייא זצ' לעשות את תקו� הנפטרי� שתק� ח
התקו� החל בשעה שתי� עשרה בצהרי� . ויחד עמי וע� אחי היינו שני� עשר

ה ושכחתי מהבטחת סבתי להודיעני מ, צ"ונסתיי� בשעה ארבע אחה
סביבות השעה עשר בלילה הלכתי ליש� ואי% שנרדמתי ראיתי את  ב.התוצאות

בבוקר , סבתי בבגדיה הרגילי� ופניה קורני� מאושר מחייכת כולה ואומרת לי
 ולפתע שמענו בת קול אומרת הניחו ,באו לקחת את נשמתי להכניסה בגלגול

ומשעה . נההיו� עוסקי� בתקונה וכשיסתיי� התקו� נראה מה ייעשה בדי, לה
 יושבת בבית הכנסתשתי� עשרה בצהרי� ועד שעה ארבע הייתי אתכ� 
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אי% שסיימת� מצאתי את עצמי .  והא� התקו� יתקבל,ורועדת מה ייעשה
וכשהגעתי ראיתי אותו יושב ולומד ע� חזקיה , י במירו�"מרחפת לציו� הרשב

ני וכשסיימו לקח, ועמדתי בצד צופה בה� וממתינה שיסיימו, מל% יהודה
אבל שומרי הפתח , חזקיה מל% יהודה עמו והביאני עד מקו� מנוחתי בג� עד�

לא הניחוני להכנס כי אמרו לי הבטחת לנכד% תשובה על התקו� שעשו ל% 
וכל עוד יש ל% קשר התחייבות לעול� הגשמי אינ% יכולה להכנס , היו�

, חכיתי על יד הפתח עד שתרד� כדי להודיע% שהתקו� התקבל. למקומ%
שמואל הנביא וש� ' לוויתי אותה עד רח. עכשיו נכנסת אני למחיצתי בג� עד�ו

היא אמרה לי עצור אל תלווה אותי יותר כי כא� קרוב נמצא פתח ג� עד� ואי� 
יעקב ' ששו� לוי וח' לאחר שני� רבות בסיפור שהיה לי ע� ח(. ל% רשות יותר ללוותני

ג� עד� מול הכניסה לבית החיי� של נתברר לי שיש פתח כניסה ל, עילבא להומוצפי ש

  ).שמואל הנביא' סנהדריה שברח

        
        ....חצי לירה ועשר שני�חצי לירה ועשר שני�חצי לירה ועשר שני�חצי לירה ועשר שני�, , , , סבתאסבתאסבתאסבתא

  
ל לבית הסבא כדי לקחת את "באתי ע� אמי ז, זכורני שבשלשי� של סבתא

לאחר .  שפינה את הארו�ל" זוהיה ש� דודי יעקב, בגדיה לחלק� לצדקה
דודי הרי� . יה מוטל פתקראיתי שבי� סדקי קרקעית הארו� ה, שפונו הבגדי�
ואמר לנו כעת א� ידע אותו אד� . אוי ואבוי והחויר, ומיד צעק, אותו ופתחו
  .והסביר לנו את פשר הפתק. יהרוג אותי, מה שעשה

היתה סבתי במצב , בערב יו� הכיפורי�, עשר שני� בדיוק לפני פטירת סבתי
 אול# ללכת ר פרידמ� בירושלי�"ודודי שעבד בביח, מסוכ� לאחר התק� לב

וההנהלה איימה שמי , לעבודה כי היתה הזמנה דחופה לתנורי חימו� לחור�
  . ודודי נאל# למרות מצב אמו לגשת לעבודה, שלא יופיע יפוטר

ניגש אליו פועל . תו% כדי עבודה הוא אמר תהילי� בדמעות לרפואת אמו
, הגורלהכל בידי , זה לא יעזור, בשביל מה אתה מתפלל"שהיה לידו ואמר לו 

והוא ,  בערב כיפור כ% מדבר יהודי,דודי אמר לו. ומה שנגזר זה מה שיהיה
אתה מוכ� למכור לאמי "אז דודי אמר לו ". אני לא מאמי� בכלו�"השיב לו 

דודי הוציא שטר . כי כל זה שטויות, והוא השיב אני מוכ�, עשר שני� מחיי%
ו� בו היה כתוב של חצי לירה ונת� לו וקיבל את הפתק שמצא עכשיו באר

ובדיוק עשר שני� מרגע ". מכרתי לאסתר מנשה עשר שני� מחיי בחצי לירה"
ועל זה הוא אמר א� הפועל שעוד היה עובד אתו .  סבתי נפטרה,לרגע מאז

  .יצילנו' ה. הוא יהרוג אותו, באותו מקו� ידע שהמכירה היתה אמיתית
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        זווגו השניזווגו השניזווגו השניזווגו השני
  

ולית , וקבא אקרי פלג גופאמא� דלא אשתכח דכר ונ"כתב בזוהר הקדוש 
, ברכתא שריא במלה פגימה וחסירא אלא באתר שלי� ולא בפלגות מלה

ביאור הדברי� בער% ". ופלגות מלה לא אתקיי� לעלמי� ולא אתברכ� לעלמי�
שלמות האד� ונשמתו כאשר הוא נשוי ואפילו בזקנותו כאשר אי� ביכולת 

נשואי� משלי� את כי עצ� ה, גופו להקי� משפחה על כל המשתמע מכ%
וברכה זו . הנפש שלא תהיה בגדר חצויה כי אי� הברכה שורה בנפש חצויה

אינה גשמית בדווקא אלא בחינות אורות הנפש העליוני� המושפעי� על 
ולכ� למרות גילו המבוגר של סבי שאשה במוב� הגשמי לא . הראויי� לה�
מאכל וה� בלבוש ה דאגה לכל מחסורו ה� ב"וא� על פי שאמי ע, עניינה אותו

ולמרות אהבתו העמוקה לאשתו שהיה . ונקיו� בשלמות ובמסירות אי� ק#
בקש מתלמידיו בתל אביב למצא לו זווג , יושב לילות ומבכה את פטירתה

שרה ' ולאחר זמ� קצר הוצעה לו האשה גב, מתאי� למע� שלמות הנפש
כונת ל שהיתה יראת שמי� גדולה והסכימה לעזוב את ביתה בש"אשכנזי ז

שפירא בתל אביב ולהנשא לו וללכת בגילה המבוגר לעיר אחרת הרחוקה 
  . ממכירותיה וחברותיה כדי לשמש אד� גדול כזה ולזכות על ידו לעול� הבא

ז נשאה ויש לומר לזכותה שעשתה הכל לאפשר "לקראת סו� חור� שנת תשכ
  דות הקודש שעסק בה� תמידי� כסדר�לו להמשי% בכל עבו

של סבי למרות הכבוד הגדול שרצתה אשתו זו לעשות לו לאחר פטירתו 
נענתה לבקשתי לשוב לביתה בתל , ולהשאר בביתו לפחות בשנה הראשונה

ולטובת . אביב כדי שאוכל להרחיב את בית הכנסת על חשבו� דירת מגוריו
אמנ� עקב . עניי� זה בלבד עזבה את ביתו בלב כבד ושבה לביתה בתל אביב

קו� לפרט� השתבשו התכניות ונמנע ממני הדבר ועזבתי נסיבות שאי� כא� המ
עד .ואת הנעשה כבר לא נית� היה להשיב, "חברת אהבת חיי�"את הנהלת 

היו� אני מצטער מאוד על התכנית שלא יצאה לפועל ושלחינ� עזבה את 
  .    ה. ב. צ. נ. ת.   הטוב ירח�' וה, המקו�

        .... ופטירתו ופטירתו ופטירתו ופטירתוימי סבא האחרוני�ימי סבא האחרוני�ימי סבא האחרוני�ימי סבא האחרוני�

מר לי סבי שהוא משתוקק מאוד לזכות לפני מותו לומר כמה וכמה פעמי� א
 ובתחילת )הנאמר בתחילת ליל כפור בכל תפוצות הספרדי�(" ל% אלי תשוקתי"פיוט 
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 א"ח פרס� מודעות לתפילה על קבר שמואל הנביא ליו� רביעי י"אלול תשכ
  . בערבחמשח בשעה "אלול תשכ

 קרא לי אחר הצהריי�ע כשבסביבות השעה ארב, זוכר אני את אותו יו� רביעי
והושיבני מצד שמאל לארו� " אהבת חיי� "לבית הכנסתסבי ונכנסנו יחד 

 בכל יו� "שני� מקרא ואחד תרגו�"הקודש במקו� שהיה קבוע לו לומר ש� 
לא , ועמד והניח ידיו על ראשי וברכני ברכות רבות מעומקא דלבא, ששי

 חשבתי אולי מבטל ,הבנתי מדוע הוא עושה זאת אבל את סבא לא שואלי�
 בכל ג� כ� קרא את אחותי ובר% אותה , משסיי�.ו"הוא מעלי איזו גזירה ח

לאחר .  שמואל הנביאר יצאו כול� במשאית לקבחמש בסביבות השעה .לבו
ל% " שסבי עמד ואמר עמה� כל פיוט ,כמה ימי� ספרו לי המשתתפי� בתפילה

 )נמש% הוא למעלה מחצי שעההוא פיוט ארו% שע� מנגינתו הידועה (" אלי תשוקתי
בחזרתו עלה כרגיל על יצועו מוקד� כדי לקו� בחצות . בדחילו ורחימו

 לאמירת לבית הכנסתבשעה ארבע לפנות בוקר הגעתי . ללמודיו וכתיבותיו
ומרתיח מי� לתה וקפה לאומרי " פרימוס"ומצאתיו מדליק את ה" סליחות"

ואחר ית ישבתי עמו קצת ו תפילת שחרנומשגמר, הסליחות כמנהגו בכל יו�
 בסביבות השעה . איני יודע מה עשה בשעותיו האחרונות. שבתי לביתיכ%

 )בזק� לא נגע מעול�, ראש בלבד(הרגלו בכל יו� חמישי להסתפר כעשר יצא 
בצאתו מביתו החוצה ראה ערביה . "מאה שערי�"שכונת במספרה שהיתה ב

ולו ובקש ממנה לעזוב קסבי הגביה את , יושבת על המדרכה ומוכרת תאני�
 שכשהגיע סבי למספרה )מר חנו% קלדרו�(וסיפר לי בעל המספרה , את המקו�

לפתע פר# סבי בצחוק , וג� סבי ישב והמתי�, ה אנשי� מחכי� לתור�בהיו 
ועד שנגשו אליו כבר , ר� שהפנה אליו את מבטי כול� שראוהו מחיי% ומחויר

   ). סימ� יפה לול שהנפטר מתו% שחוק"וכבר אמרו חז( .נפטר

ובתו% " בקור חולי�"גופו הטהור של סבי נלקח מהמספרה לבית החולי� 
מיד . רגעי� מעטי� באו תלמידי והודיעו לי על פטירתו ועל מקו� המצאו

ובינתיי� , פניתי לש� ודאגתי שיעמוד לידו אחד מהקרובי� ויאמר תהלי�
מ� שאדאג שלא רצתי לביתו להביא את התכריכי� שעליה� בקש ממני כל הז

יחליפו� באחרי� כי כשקנה את אלו הקפיד שיהיו עשויי� מפשת� נקי לגמרי 
  .  דבר החשוב מאוד לפי הקבלה, ללא תערובת סוג אחר

כשפתחתי את חבילת התכריכי� מצאתי שטר שלישות שהופקד בידי סבי ופתק 
אל תטפלו בגופי עד שתדאגו שאחד מבני המשפחה ישמור ", צמוד בו כתב

". ומי על שטר שלישות זה שנמסר על ידי פלוני ופלוני בתנאי כזה וכזהבמק
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בתו% השבעה בא אחד המנחמי� . ל לקחה על עצמה לדאוג לעניי� זה"ואמי ז
והשטר נמסר לתעודתו לאחר שכל , ואמר שהוא בעל השטר ומסר סימני�

  .התנאי� קויימו

מה� כדי לקבל " עדת המערבי�"לאחר מכ� רצתי לחברה קדישא של 
בהשאלה אלונקת נשיאה העשויה מכליבות ברזל שג� על זאת בקשני סבי 

כי ג� בזה יש עני� גדול לתקו� , שאדאג לכ% שישאוהו באלונקה שכזו בדווקא
נפש הנפטר מה שאי� כ� באלונקות הנשיאה שעשויות מבד או פלסטיק שאז 

  . החלו בשימוש בשאר חברות קדישא

 נתפשטה השמועה בירושלי� על פטירת תו% דקות מעטות כאש בשדה קוצי�
ולבכות את " חברת אהבת חיי�"הסבא וקהל גדול החל להתקב# לחצר 

נעשו , היות ואת חלקת קברו הוא קנה בחייו ליד מנוחת אשתו. האבדה
בשעה שלש אחר , הטהרה וכל הנצר% בזריזות ותו% ארבע שעות מפטירתו

כל ". חברת אהבת חיי�"הצהריי� החל מסע ההלויה מפתח ביתו שהיה בחצר 
הרחובות הסמוכות נתמלאו בהמו� אד� שנאמד בהרבה למעלה מעשרת 

הנשי� רוכזו במקו� אחד ונאמר לה� שעל פי צוואת (אלפי� גברי� שנתקבצו ובאו 

 ורוב� בכו בקול ר� על אבדה אישית .)הסבא אי� לא� אשה ללכת אחר מטתו
יהודה ' ר ר" ובראש� מוגדולי רבני העיר. שהרגיש כל אחד מה� בפטירתו

לא היה . 'ל הספידוהו בחו� ובדמע ובכו את השריפה אשר שר� ה"צדקה זצ
מי , מנח� מי ית� חליפת%' ח, יהודה זעק' אחד שלא הרי� קולו בבכי כאשר ח

מי ידאג לילדי ישראל הזקוקי� , מי יג� על הדור בתפילותיו, ית� תמורת%
כלות הנצרכי� לעזרה להכנס� מי ידאג לחתני� ו, להכנסת� למקו� תורה

כל המספידי� עמדו על זכותו הגדולה בהקמת . ועוד כהנה וכהנה, לחופה
  .     דורות של יהודי� יראי שמי� המגדלי� בניה� לתורה

לאחר ההספדי� יצא הקהל ללוותו למקו� מנוחתו וכמעט כול� נכחו בשעת 
אסור להשתת� לי היה . קבורתו ולא הסתפקו בשמיעת ההספדי� וליווי קצר

בהלויה כמנהג ירושלי� שמחרימי� שא� אחד מיוצאי ירכו של הנפטר לא 
ומטיפות , הסיבה לכ% היא על פי הקבלה שכמעט אי� אד� הנקי מטיפות קרי(. יצא אחריו

אלו נוצרי� שדי� ורוחות רעות שבשעת מותו יוצאי� אחר מטתו וצועקי� לו אבינו אתה 

וכשמחרימי� על כל יוצאי ירכו שלא יצאו אחריו ג� ה� , ונוקמי� מנפשו בייסורי� קשי�

ולכ� לאחר האשה אי� חשש זה , דבר זה שיי% כמוב� רק בזכר. נאסרי� לצאת מפחד החר�

 אבל למחרת ביו� הששי בבוקר פניתי .)ואי� חר� זה ויוצאי� הבני� ומשתתפי�
והיו ש� כמה , לתחנת מוניות ושאלתי א� יש נהג שהשתת� בהלוית סבי



שו תולדות מנחם

מנחת "נסעתי ע� אחד מה� לקברו ולאחר תפילה מתאימה על פי ספר , אלהכ
בקשתי את סבא שיבא , שסבא כתלמידו החזיק מאוד ממנו ומספר זה" יהודה

  .אלי כבר בלילה הקרובה ויודיעני מה קורה אתו

ובספסל הראשו� , בליל שבת חלמתי ואני עומד על פתח בית הכנסת גדול ויפה
וממקו� ,  סבי עטו� טלית ואורו מאיר כאור החמהממש על פתח הדלת ישב

והשיב לי שכבר לפני כ� שאלוהו משמי� , עומדי שאלתי אותו סבא מה קרה
א� מוכ� הוא למסור עצמו למיתה במקו� כמה יהודי� שצריכי� היו להפטר 
, מ� העול� ולהשאיר אחריה� יתומי� ואלמנות והוא הסכי� והתכונ� לזה

אלו שבאו משמי� לקראתו ללוותו ושמח לקראת� וכשהיה במספרה ראה את 
עוד דבר גדול ועצו� . וצחק צחוק גדול מתו% שמחתו ויצא מגופו ללכת עמה�

וכבוד , סיפר לי מה שהיה עמו ביו� חמישי לאחר פטירתו בעולמות מעלה
, מרוב עונג לראותו באורו המבהיק ובבית כנסת מפליא זה. אלהי� הסתר דבר

מיד הוא הרי� עלי את קולו ואמר לי יש ל% , להשאר עמובקשתי ממנו שרצוני 
  . מה לתק� למטה ודחפני מפתח הדלת והתעוררתי

אבל ,  שגרמו לפטירתוהיו שחשבו שבגלל כעסו על הערביה תקפוהו עצבי�
וגירוש רוכלי� ערבי� , כי בבואו למספרה היה רגוע ונינוח, אי� זה נכו� כלל

ומתברר מכל האמור , בזה משו� חדושבצעקות היה הרגלו הקבוע ולא היה 
לדעתי חשב הוא שיספיק כהרגלו להסתפר , שהתכונ� לפטירתו עוד מאתמול

  .אבל ההמתנה בתור מנעה זאת, שבת ג� לפני פטירתו' לכב

 מראש חדשבאות� שני� הייתי סוחר אתרוגי� ובכל שנה החל כי , יש לציי�
 הייתי בוחר את האתרוג  ובתחילה,אלול הייתי מביא ארגזי אתרוגי� למכירה

ומשל� לי מחיר , שהיה מתרפק על האתרוג כעל בנו יחידו, הכי מהודר לסבא
, מופרז ומפציר בי לקבלו למרות שלא רציתי לקבל ממנו אלא חמישה גרושי�

 שבשבוע הראשו� של אלול ומעיד אני בזאתומעיד אני בזאתומעיד אני בזאתומעיד אני בזאת. כדי שלא יזכה במצוה בחנ�
 , ואמר לירופילו לא הביט לעבוהוא א, האחרו� באתי אליו ע� אתרוג כהרגלי

חשבתי אולי ,  אבל את סבא לא שואלי�, לא הבנתי מדוע.השנה אני לא צרי%
  .כבר השיג משהו מהודר ממקו� אחר

ל שהיתה הגובה של הקופות שלו "ל ז'חנה אנג' ספרה לי האשה הצדקת גב
  לפני פטירתו הוצר% שתבוא עמו לאיזה מקו� שכשבוע,  והמרכזבתל אביב

אשה שהתהלכה סבי  ה בדר% רא,אחריוהיא הלכה  ובעני� חשוב " אביבתל"ב
 את העול� ברבונו של עול� כדאי לעזו"בלבוש מאוד לא צנוע והצטער וצעק 

  ."ולא לראות פריצות שכזו
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        ....צדיקי� במיתת� קרויי� חיי�צדיקי� במיתת� קרויי� חיי�צדיקי� במיתת� קרויי� חיי�צדיקי� במיתת� קרויי� חיי�

   
ל שמבקש ממני לקחת את "צ חלמתי את סבי זט" תשכ סוכותבחול המועד

והשבתי לו שאינני יכול כי זה יפריע .  לידי"חיי�אהבת חברת "הנהלת 
והוא ענה לי שזכות הרבי� תג� שלא אפסיד את חומר הלימוד , ללימודי בכולל

וחלילה , למרות שאצטר% לבטל כמה שעות לצרכי ציבור שאי� אחר שיעש�
עניתי לו שלמחר בבוקר אל% , משהפציר בי. כל עבודתו בחייו תיפסק

למחרת בבוקר נגשתי . וכדעתו אעשה,  בירושלי� מסויי�להתייע# ע� רב
לפנות בוקר סב% בא אלי בחלו� ובקש , ומיד בתחילת דברי אמר לי, לאותו רב

קח אותה , ולכ�.  אבקש ממ% לקבל את ההנהלה ליד%,ממני שכאשר תבוא
ותשתדל לשמור על שעות הלימוד הרגילות כשעיקר עבודת% תהיה עבודת 

  .וכ% עשיתי. המשרד בלבד

ומסביר לי מה לעשות וכיצד לכלכל , די כמה לילות היה סבי בא אלי בחלו�מ
את ענייני הכספי� ע� הגובי� של הקופות של החברה שהיו מפוזרי� בכמה 

  .מקומות באר#

חמש היה צרי% לשל� ,  חשו� או כסלו באותה שנהראש חדשזכורני שבערב 
יס את הילדי� י לכמה פנימיות של ילדי� בירושלי� שסבי כשהכנ" למאות

בקופת . י על כל אחד מה�" לעשרי� וחמשלמוסדות התחייב לשל� כל חודש 
. ולא ידעתי מהיכ� אשיג סכו� גדול שכזה, י בלבד" לעשרי�החברה היו רק כ

. חזרתי לביתי מתו% תקוה שא� חודש אחד לא אשל� לא ישלחו את הילדי�
שתי� אחר אחת לבלילה הופיע סבי בחלו� ואמר לי מחר בי� השעות 

 הגעתי ובאו כמה אנשי� אחתבשעה .  שב במשרד והכס� כולו יגיעהצהריי�
לפתע נכנסו . הבנתי שמזה לא תבוא הישועה. כל אחד י� גרושכמהשתרמו 

, "מוסאיו�" בתי הכנסת שהיה הגבאי הידוע של ל" זציוחאי ישראלו�' מו
שיפ# קבל� זה . י" לחמש מאותשהביא תרומה של . ועמו הקבל� מר דדש

והכרתי אותו ה� כתושב השכונה . תמורת תשלו�, אהבת חיי�' בשעתו את חב
, לשאלתי מה קרה שנתת סכו� כזה גדול. ח השיפו# שהיה במשרד"וה� מדו

' תשאל את מו, השיב לי, והלא אינ% מופיע ברשימת התורמי� של החברה
, אמר לוסבא של% בא אתמול בלילה אליו בחלו� ו, יוחאי אמר לי' ומו. יוחאי

בבקשה תסכי� . י להוצאות המשרד" לחמש מאותנכדי צרי% מחר בצהריי� 
והוא הסכי� ומתו% התרגשות . ואני מבר% אות% בהצלחה, לתרו� את הכס�

  .לקח אותי אתו לבוא אלי% לתרו� את הכס�
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הבית כשתכניתי היתה לצר� את " חברת אהבת חיי�"חמש שני� ניהלתי את כ
בת חיי� שבו התגורר הסבא עד פטירתו לבית השני של חצר אהחלקו שב

כי מבנה זה שיי% לחברה ונקנה מכספי כי מבנה זה שיי% לחברה ונקנה מכספי כי מבנה זה שיי% לחברה ונקנה מכספי כי מבנה זה שיי% לחברה ונקנה מכספי , הכנסת להגדילו ה� במבנהו וה� בתכנו
 ולכ� הגעתי להסכ� ע� אלמנתו על ....תורמי� הקדש נצחי שלא ימכר ולא יגאלתורמי� הקדש נצחי שלא ימכר ולא יגאלתורמי� הקדש נצחי שלא ימכר ולא יגאלתורמי� הקדש נצחי שלא ימכר ולא יגאל

, א% לצערי כל תכנית זו לא יצאה אל הפועל. פינוי המקו� לצור% ההרחבה
התפטרתי מהנהלת החברה .  שהפריעו לי בתכניתיולאחר שעמדו אנשי�

את מפעל הצדקות וקירוב  ממשי% אנידרכו " שער יוס�"פתחתי מכו� בש� ו
        ))))ראה עמוד אחרו�ראה עמוד אחרו�ראה עמוד אחרו�ראה עמוד אחרו�(((( . הסבא הרבה שני�נהגשרחוקי� 

זאב ' ל את הר"כדי לא להשאיר בחברת אהבת חיי� חלל ריק הזמי� אבי ז
כ% נהג .  השיעורי� מכיסוומימ� את. ל לתת ש� שיעורי� מדי ערב"חשי� זצ

           .ב"זאב לחיי העוה' הדבר עד שנפטר ר

כמחצית השנה אחרי פטירת , ט"אדר תשכ'  כי בליל ח....זאת עדותי עדי עדזאת עדותי עדי עדזאת עדותי עדי עדזאת עדותי עדי עד
 "הבוכרי�" ונתשלמה מוסאיו� שבשכ' הייתי יש� בביתי ברח, ל"ר סבי ז"מו

ולפתע הרגשתי שמישהו אוחז בי ומטלטל את גופי ומבקש , בירושלי�
ל עומד מחיי% כאד� חי ע� "פקחתי את עיני וראיתי למולי את סבי ז. להעירני

בשפה הספרדית (ואומר לי , כולל המעיל האפור הארו%, כל מלבושיו הרגילי�

ברצוני ,  קו� בא לחדר הראשו�.)שבה היה רגיל לדבר אלי כל חייו וג� בחלומותי
 .אל תרעיש שאשת% לא תתעורר, לדבר את%

. כלי שעמד סמו% למטתי ויצאתי אתו לחדר הראשו�מיד נטלתי את ידי מה
והוא חיי% והשיב אני . ביקשתי ממנו לעמוד ליד הכניסה ושאלתי אותו מיהו

, בקשתי ממנו להרי� את מכנסיו מעל רגליו כדי לראות את צורת רגליו, סב%
למרות זאת לא הייתי בטוח בו וחשדתי שמא . והרי� וראיתי שרגלי אד� לו

כדנא "וביקשתי ממנו לתרג� לי את הפסוק .  שמהתל ביאי� זה אלא שד
יאבדו מארעא ומ� תחות .אלהא די שמיא וארקא לא עבדו, תאמרו� להו�

יהודה פתייה בספרו מנחת יהודה ' ר ח" וכמו שכתב מו)'ירמיהו י(". שמיא אלה
 בח� ועל ידי זה. שהשדי� לעול� לא יתרגמו פסוק זה המדבר בגנות�, מק#' פ

והשיב לי סבי את תרגו� הפסוק . מדבר עמו הנו שד או נשמת אד�לדעת א� ה
ביקשתי ממנו לשבת והוא ישב על , משסיי�. בסלחנות כי הבי� מה חששי

כי יש , ואמר לי דע. ושאלתי אותו לרצונו, ישבתי על הספה מולו, הכורסא
קח , ויש בכח התפילה להציל�, ל לההרג מחר"גזירה על שלשי� חיילי צה

 ג� אני אהיה 'ובעזרת ה מני� לקבר רחל ותאמרו סליחות הצהריי�אחר מחר 
כ ביקשתי את רשותו "אח. השבתי לו בסדר כ� אעשה. עמכ� ונבטל הגזירה
אחזתי את זרועו והרגשתי שאני נוגע ברוח . והסכי�, ליגע בו ולמששו
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מעי� רוח שאד� מרגיש כשמוציא את ידו החוצה מחלו� מכונית , מוחשית
  .ש"רות של למעלה ממאה ועשרי� קמהנוסעת במהי

 50בעובי ( הוא נפרד ממני לשלו� ונכנס לתו% הקיר החיצוני של הבני� אחר כ%

, כל עניי� זה לקח בער% כעשר דקות.  ונבלע בתוכו ונעל�)מ בקומה שניה"ס
, ולאחר מכ� חזרתי למטתי והחלתי לעכל את החויה שחויתי זה עתה

לי בהקי# מעול� העליו� שישוב מבלי והצטערתי כיצד הנחתי לסבי שבא א
ומיד חלמתי את . ותו% כדי צער נרדמתי ממש לאחר רגעי� מועטי�, לברכני

,  ומחכה לי"בית ישראל" של השטיבלא% בשכונת בתי הכנסתסבי עומד ליד 
נגשתי אליו ואז הוא אמר לי ראיתי% מצטער שלא ברכתי% אבל משמי� לא 

והמתנתי עד שתרד� כדי לברכ% בטר� , נתנו לי רשות להתגלות בפני% שנית
ואמר לי יש , לג� עד�בקשתי ממנו לבוא עמו . וברכני, אשוב למחיצתי בג� עד�

אבל אבקש רשות להזמינ% לבוא לבקרני , ל% עוד מה לעשות בעול� שלכ�
  . ש� באחד הימי�

למחרת בבוקר קראתי לאחד מתלמידי ובקשתי ממנו לארג� לאחר הצהריי� 
צ הגענו "בסביבות השעה ארבע אחה.  לקבר רחל וכ% עשהמניי� ע� רכב

בעלי בתי� שהיו משתתפי� מדי ערב ובשבתות בשיעור שהייתי נות� (מניי� מתלמידי 

וכל הזמ� .  ואני לקבר רחל והתחלנו לומר סליחות)"חברת אהבת חיי�"ב
. ולא ראיתיו, ל שהבטיח לי שישתת�"הסתכלתי לצדדי� לראות את סבי ז

הדר% מקבר רחל , שעה שש בערב נכנסנו לטנדר לשוב לירושלי�בסביבות ה
והיו צריכי� , לירושלי� ארכה בער% כשעה כי לא היה הכביש הקיי� כיו�

  ".צור באחר"לעקו� את הרי ירושלי� במזרח ובדרו� ולהגיע דר% כביש 
בשעה שבע בערב פתח תלמידי הנהג מר יעקב כה� את הרדיו לשמוע חדשות 

ל "ש של צה"שמענו את הקריי� אומר שלפני כשעה נפל נגמומיד בתחילת� 
תלמידי שידעו את סיבת הסליחות . ושלשי� חיילי� נפצעו קל, לואדי

שאומתו דברי ' פרצו בחיבוקי� איש את רעהו ובתודה והלל לה, שאמרנו
  . הסבא ותפילתנו פעלה פעולה נפלאה כזו

חל לבוא לשיעורי�  שה,בי� המשתתפי� בנסיעה זו היה תלמידי מר יעקב ב
בדרכנו חזרה לירושלי� שאל . וכלל לא הכיר את סבי, שלי כמה חדשי� קוד�

אמרתי לו שלא , אותי מיהו הזק� שעמד ליד% והשתת� אתנו כל זמ� הסליחות
א% הוא התעקש ואמר האמ� . הבחנתי בשו� זק� וכנראה יש לו דמיו� מפותח

ות עקבתי אחריו וראיתיו עומד כל זמ� הסליח, לי שאי� זה דמיו� של רגע חול�
חברת "כשהגענו ל. כל הזמ� ומשתת� באמירת כל הסליחות כאחד מהקהל

לקחתי אותו למשרד והראיתי לו את ,  לתחילת השיעור הקבוע"אהבת חיי�
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זה דמות , ואמר כ� ודאי. ל ושאלתי אותו א� זה אומר לו משהו"צתמונת סבי ז
  .הזק� שהיה עמנו בקבר רחל

 חלמתי והנה אני שבת קודשט בבוקרו של יו� "שי� בקי# תשכלאחר כמה חד
בעברו , ל נמצאי� ממש בבוקר של שבת זו בשעה זו בדיוק"ודודי יעקב ז

חפשנו מחסה ומצאנו מערה ועמדנו , המזרחי של הר הצופי� והחל לרדת גש�
ואז אמרתי לדודי אני זוכר שבסביבה זו . על פתחה ממתיני� לגש� שיפסק

קברו של ניקנור שתר� את הדלתות של העזרה בבית המקדש נמצאת מערת 
בא . על שמו" שערי ניקנור"בירושלי� ונעשו ניסי� לדלתותיו והיו נקראי� 

א� , והוא אמר לי אי� לי עניי� בחיפוש מערות, נכנס ונראה אולי זוהי המערה
נכנסתי למערה . רצונ% ל% לבד ואני אמתי� ל% כא� רק תעשה זאת מהר

כ% , ה בגובה מטר אבל גובה המערה היה למעלה משני מטרשפתחה הי
וארוכה כמה ,  מטרארבעהמערה היתה רחבה כ. שיכלתי ללכת בתוכה זקו�

תו% דקה הגעתי לסו� המערה . ותקרת המערה היתה קמורה. עשרות מטרי�
. יש פתח ע� דלת ירוקה בגובה כמטר, וראיתי שבצד שמאל של הקיר שממול

פתחתיו ויצאתי דרכו מהמערה החוצה לתו% ג� קסו� , התכופפתי לעבר הפתח
ולידו , ממש מעבר לפתח היה שומר זק� לבוש חליפה קצרה לבנה. ונפלא

, שאלני הזק� מי אתה ומה רצונ%. שולח� שחוס� את כל המעבר פנימה לג�
בטר� שענה לי . מנח� מנשה ובאתי לבקרו' והשבתי לו כא� נמצא סבי ח

. על השולח� פנימה והתחלתי לרו# לעומק הג�תשובה קפצתי ודילגתי מ
לאחר כמה עשרות מטרי� הפניתי את ראשי אחורה וראיתי שהשומר כלל לא 

התחלתי לטייל להנאתי בי� עצי . רד� אחרי אלא נשאר עומד על מקומו מחיי%
מרחוק ראיתי . ניחוחות הריח היו משכרי� והעונג היה בלי ק#, הג� ופרחיו

מיד הבטתי על . ארוכי� ובני אד� מסתובבי� ליד�שני בניני� מלבניי� 
עשיתי זאת כי נזכרתי שפע� אחת . חלונות הבנייני� וראיתי שיש בה� זכוכיות

גאולה '  בשכ15ל ובנו מרדכי בתחנת אוטובוס של קו "ישבתי ע� סבי ז
וסבי סיפר לבנו שאחיו ניסי� שנפטר בדמי ימיו והיה מגיע מדי . בירושלי�

ואמר לו שא� , בקרו מקרוב.  ומספר לו סודות מג� עד�פע� לסבי בהקי#
 א� יש חלונות זכוכית סימ� שהמקו� הוא שישי� לב, יחלו� אד� על ג� עד�

התקרבתי לקבוצת אנשי� , הבנתי שאני בג� עד� התחתו�. ג� עד� התחתו�
וראיתי שכול� לובשי� חליפות לבנות כששני רגליה� בתו% רגל אחד של 

ומיד הבנתי שאנשי� אלו ה� בסוד בעלי קבי� , מדלגי�והולכי� כ, המכנס
לכל אד� היתה תלויה בצווארו קמיע כגודל . שלח ל%' המוזכרי� בזוהר פ

. בי� קבוצת האנשי� פגשתי את אח סבי שמואל המכונה בכור. מזוזה
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ואז הוא הפנה אותי לבני� השני , איפה סבא, ושאלתיו בספרדית דוד בכור
  . והסביר לי היכ� למצאו

הגעתי ומצאתי את סבי ג� הוא ככול� שני רגליו במכנס אחד וקמיע על 
כשקרבתי אליו אמר לי הבטחתי ל% . צווארו עומד כממתי� לבואי ומחיי%

ועכשיו קיבלתי רשות , בשעתו שאבקש רשות להזמינ% לבקר אותי במקומי
� וענני כא, מה עניי� קמיע זה שבצווארי האנשי�, אמרתי לו סבא. והנ% כא�

אינני זוכר א� אמר לי בכל גלגוליו או רק בגלגולו (. כתובי� כל קורות האד� ומעשיו

שאלתיו א� אפשר לקרא את קורותיו ואמר לי זאת . עד יו� פטירתו) האחרו�
וקרא לאחד מחבריו ובקשו להראות לי את ספר , אבל אעשה משהו אחר, לא

פתחתי אותה ,  בידיהלה מיד הוציא את הקמיע מצווארו ומסרו. קורות חייו
כל קורותיו עד מותו , ת קטנות מאוד"וראיתי שהיו כתובי� בה באותיות של ס

קראתי ברפרו� חלקי� ממנו והחזרתי לו את , בידי הנאצי� בברג� בלז�
שאלתי את סבי מדוע אתה רק במקו� זה בג� עד� ולא עלית יותר . הקמיע
וזה '  ומת על קידוש הש"ויר' והשיב לי ראה צדיק זה שהיה עובד ה, גבוה

. הבנתי שרק מתו% ענווה הוא עונה זאת. כבר עשרות שני� שעדיי� הוא כא�
, אמרתי לו זו לא תשובה כי אתה היית מזכה הרבי� ומשיב אנשי� מעו�

והשיב לי שכיו� שהוא בתו% שנה לפטירתו . שבזוהר כותב ששכר� גדול מאוד
י� אמרתי לו סבא כמה טוב כשסי. 'וכו' והנפש עוד קשורה לעול� הזה וכו

יש ל% אשה וילדי� , והוא הרי� את כולו כמצווה. תשאיר אותי את%, כא�
פסעתי הפע� בניחותא לעבר השומר . שצריכי� אות% ואל תתעכב כא� יותר

נכנסתי אל . שחיי% לעברי והזיז את השולח� והניח לי לצאת חזרה אל המערה
נו  ושב , ממתי� לי על הפתחומצאתי את דודי דרכה החוצההמערה ויצאתי 

בפינת , ובהגיענו קרוב לביתו, ראיתיבדרכנו סיפרתי לו את אשר . הביתה
בית ישראל נפרדתי ממנו והמשכתי בחלומי ' הרחוב הסמו% לביתו בשכ

  .התעוררתי,  ומשהגעתי לביתי"הבוכרי�"ונת לצעוד עד ביתי בשכ

ללא הפוגות עד שסבי בכה על פטירתו ימי� רבי� . ידידו של סבא מר ציו� ב
תקו� "והוסי� לומר לו ספר . בא אליו בחלו� ואמר לו די ל% עד מתי תבכה

  . שאתה מחפש נמצא בבית בני מרדכי ל% וקחהו" הברית
, למחרת הל% מר ציו� לביתו של מרדכי וחפשו את הספר ולא מצאוהו

משנתייאשו יצא מר ציו� לשוב לביתו ובאמצע הדר% פגשו חברו ואמר לו 
מנח� שאמר לי לומר ל% שהספר שאתה מחפש ' למתי אתמול בערב את חח

, ענה לו מר ציו� עכשיו אני שב מבית בנו והספר איננו, נמצא בבית בנו מרדכי
  . ושב על עקבותיו לבית בנו ומצא את הספר. חפש שוב, אמר לו לא יתכ�
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את ל שבצאתה ללימודי� בניו יורק נת� לה אחי "סיפרה לי בת אחי רפאל ז
, ספר התהילי� של סבא שהיה תמיד מתפלל מתוכו שיהיה בידה לשמירה

ליל ,  תהילי� מספר זה לרפואתהתוהיות ואמה שלה היתה חולה היתה קורא
הרגישה חבטה , שבת אחת לאחר שסיימה לקרא בספר התהילי� ונרדמה

לאחר שנרדמה בשנית שוב הרגישה , שמישהו מעורר אותה ופקחה את עיניה
ע� ראתה בחלו� את סבי שמנסה לעורר אותה באומרו קומי מהר חבטה והפ

תתפלל , והיא השיבה לו אני לא יודעת מה לומר, ותתפללי לרפואת אבי%
וביו� שבת התפללה . והוא השיב תעמדי בתפילה ואתפלל ג� אני. אתה

ביו� ראשו� אחי . כדבריו לרפואת אביה למרות שידעה שהוא בריא לגמרי
לבקר את אשתו והרופא הסביר לו את מצבה הרפואי הל% לבית החולי� 

אחי התרגש וקבל התק� לב לעיני הרופא שלא , וסכנת החיי� בו היא נמצאת
אבד זמ� וסחב אותו למחלקת ההחייאה שבבית החולי� ש� השיבו את רוחו 

  .ואמרו לו שא� היה מאחר ברגע נוס� היה מאוחר מלהצילו

משתטחי� על קברו של סבא הרבה ישועות ומופתי� נעשו ונעשי� ל
אינני יודע מי העולה לציונו ובמה . ומבקשי� ממנו שיתפלל בשמי� למענ�

  . נושע אבל יבואו מעשה אחד או שני� וילמדו על הכלל

, ל נפטר בקנדה בעלות השחר של ליל ששי לפי שעו� ישראל"אחי רפאל ז
אומר� כשעתיי� לפני כ� חל� ב� דודי את הסבא והסבתא שממהרי� ללכת ב

ויחי שבעת ' כמבואר בזוהר הקדוש פ(. לו אנחנו הולכי� לקנדה לקבל את פני רפאל

  .)פטירתו של אד� כל קרוביו באי� מג� עד� לקבל פניו

שהיה מיוצאי טורקיה שקרב� סבי . ל. זוכר אני את אחד מתלמידי סבי מר ד
 שהיה משתת� קבוע בשיעורי� של סבא בשפת ,כמסופר בפני� הספר

בתו , שני� אחרי פטירת�.  בירושלי� "משכנות"ו בכל שבת בשכונת הלאדינ
חלתה בדלקת ריאות חריפה שגרמה לסיבו% פנימי והגו� לא . ל. של מר ד

אשי�  מלרפאותה וה� נוהרופאי� הודיעו לילדיה שקצרה יד�, הגיב לתרופות
באחת הלילות חלמה היא את סבי שעומד ליד מטתה וצופה בה . מחייה

למחרת בלילה ראתה בחלומה את אביה עומד ליד מיטתה . אשוומהנה� בר
בבוקר היא קמה . ולקראת בוקר אמר לה אי� לי רשות להתעכב יותר, ומתפלל

מאוששת להפתעת הרופאי� שגילו שפתאו� הגו� החל להגיב לתרופות 
  .בו ביו� שוחררה היא לביתה. ושלמעשה היא יכולה לשוב מיד לביתה

ל ספקות בחייה פותחת היא ספר אהבת חיי� סיפרה לי אשה אחת שבכ
   . ומקבלת מיד תשובה ברורה ומדוייקת ונתנה לי דוגמאות שפשוט נדהמתי
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סיפרו לי כמה אנשי� שרגילי� ה� לקרא מידי שבוע את פרשת השבוע 
ובקשו ישועה , בעת צרה הדליקו נר לעילוי נשמת סבי, שבספר אהבת חיי�

  .שועהותו% זמ� קצר ראו את הי, בזכותו

וכדי , ס"א ביהכנ"גולדס גרי� יש להרב אחיאל דורו� שליט' בלונדו� ברח
לזכות את הרבי� מארג� הוא בכל ליל שבת סעודה לעשרות רבות של 

ופותח בפניה� שולח� כיד המל% מכל . צעירי� וצעירות, ישראלי� חילוני�
אוכל שקשה לה� להשיג אותו בכספ� . טוב בשפע בשר ודגי� וכל מטעמי�

להכיר את , ומביא רב שידרוש לה� לקרב�. ומוש% אות� לבוא, במש% השבוע
 . מי שאמר והיה העול�

 להערכתי היו ליד השולח�. הזמי� אותי לדרוש בפניה�, בהיותי בלונדו�
החלו רעשי� ופטפוטי� מצד , כשהתחלתי לדבר. שמוני� צעירי� וצעירותכ

' אי% ה. הממה אות�מיד התחלתי בשאלה ש. הקהל ורציתי להשתיק אות�
מה אש� , מנהיג את העול� כשנראה שזה לא בצדק כשתינוק נולד אינווליד

למה כשיש  רשע , ומצד שני. והלא טר� חטא ולמה נענש, תינוק מסכ� זה
לא שומע ומשאיר אותו ' ה, שכול� סובלי� ממנו ומבקשי� מהבורא שימות
ק שאנו מצפי� לו וכי זה הצד. בחיי� להמשי% להתעלל באנשי� חפי� מפשע

ואז אמרתי לה� את דברי . הקהל הנדה� נד� באחת וציפה לתשובה. מהבורא
שלכאורה אי� הבנה . """"צדקו יחדיוצדקו יחדיוצדקו יחדיוצדקו יחדיו, , , , אמתאמתאמתאמת' ' ' ' משפטי המשפטי המשפטי המשפטי ה""""החפ# חיי� על הפסוק 

, כי אותו רשע שהתפללו למותו, ופירושו הוא. בי� תחילת הפסוק לסופו
 השיבוהו בגלגול ומשלא חזר, משמי� נתנו לו זמ� כל חייו לחזור בתשובה

כשצדקו יחדיו שני . אמת' ומשפטי ה. באותו תינוק אינווליד לסבול על מעשיו
והמשכתי בנושא גלגולי נשמות במה . הסיפורי� שאחד משלי� את השני

הקהל . שחזיתי אי% אנשי� סבלו סבל נוראי על חטאיה� בגלגול קוד�
  . המרותק שמע את דברי ללא הגה שעה ארוכה עד שסיימתי

לאחר ). סייקיק(י� הקהל היה צעיר ישראלי שהיה ידוע כרואה נסתרות ב
וביניה� בחור זה , הסעודה לוו אותי חלק מהקהל בדרכי לאכסניה בה שהיתי

וכל הדרשה היא נסתה , לידי נמצאת מישהי שנראית רק לי, שפנה אלי ואמר
� אבל ראינו אני והיא  שעמדו מסביב% שלשה גברי. לפגוע ב% ולשתק אות%

ודמות , מנח�' ותיאר לי את דמות סבי ח. ולא יכלה לפגוע ב%, ושמרו עלי%
שמעול� לא ראה את דמות� ולא שמע (. יהודה ליאו� פתילו�' ודמות ר, א"החיד

ורבני� ,  והמשי% לומר לי ג� עכשיו היא נמצאת לידי ורוצה לפגוע ב%).עליה�
, יו חלחלה אחזתנילמשמע דבר. אלו מגונני� עלי% ואינה יכולה להזיק ל%

   .ומהרתי צעדי להגיע לאכסנייתי ולהפטר מכל הקבוצה



שיד תולדות מנחם

 בפתח תקוה בבית כנסתע השתתפתי בהילולה שערכו "ב באלול תש"בליל י
המשתתפי� שאשתו אחד , רתי בשבחו והנהגותיודבל ו"של מר סבי זצ' לכב

חזר , מצב שהווה סכנה לעובר ובמדה מסויימת ג� לאשהבהיתה בהריו� 
, ומיד קבלו שניה� בנדר,  וסיפר לאשתו מה ששמע ממני אודות סבילביתו

וא� , שא� ההריו� יעבור לשלו� א� ייולד ב� יקראו לו מנח� על ש� סבי
שנעשתה לאחר בדיקה ב, ל"תוולד בת יקראו לה אסתר על ש� אשתו סבתי ז

ובחודש ניס� , נפתרה הבעיה שלא בדר% הטבעלתדהמת הכל , כמה ימי�
  ".אסתר" האשה בת בריאה לחלוטי� שנקרא שמה בישראל א ילדה"תשע

  .להל� תמצית המכתב שקבלתי מהבעל
תשישות והחלה לחוש חולשה ומייד , ריו�לה נכנסה אשתי 2010ביולי 
 חוסר תפקוד נמצא 2010בדיקות הד� שבוצעו בחודש אוגוסט  ב.קיצונית

ר  מצביע על מידת החוסTHSער% גבוה של  .חרי� של בלוטת התריס
. וככל שהוא גבוה יותר כ% החוסר גבוה יותר, בהורמוני בלוטת התריס בגו�

 כאשר הער% הגבוה ביותר 123.83  שנמצא אצל אשתי היהגובה הער%
" נבדק פעמיי�"על גבי התוצאה נכתב באותיות מודגשות . 4.2בסקאלה הוא 

 ח אמרה לה כי זה"מנהלת מחלקה בבי. בשל היותה של התוצאה חריגה כל כ%
 ג� .עניי� של ימי� ספורי� עד שחלילה וחס היתה עלולה להיכנס לתרדמת

 כאשר הער% הנמו% ביותר בסקאלה 6.4 גובה הער% נמצא T4בדיקת 
  . 10.00הרפואית הוא 

 חיוניתרמה תקינה של הערכי� הללו היא נאמר לנו על ידי צוות רופאי� ש
 שבוע לא יסתדר וא� תו%. להתפתחות מוח העובר בשלבי ההריו� הראשוני�

תרופות לשיפור  ליטול מיידאשתי החלה . העובר בסכנה מוחית קשה, המצב
תו% הודעה ברורה מהרופאי� שהיות שבמקרה הטוב ביותר שינוי , בריאותה

לעובר זה כבר יהיה מאוחר . לאחר כחודשיי� וחצי שלושהיתחיל להיות רק 
  .ולא יעזור כלל

, ל" החכ� מנח� מנשה זצלאזכרה שלהיתה זאת ובאותו ערב הגעתי ' המאת 
סיכמנו כי ולאשתי וספרתי אות�  אודותיו מהדברי� ששמעתייצאתי נפע� ו

 אסתרוא� זו בת על ש� אשתו , על שמו של הצדיקאותו ב� נקרא יוולד א� 
 .ה לשיפור המצב"פני הקבלעתיר בתפילות שיביקשנו ו ,נ"הדלקנו נר לע. ה"ע

לקבל היינו צריכי� לעמול קשה על מנת . תלאחר כשבוע ביקשנו בדיקה חוזר
קצר נאמר לנו במפורש שאי� סיכוי שנראה שיפור בטווח ו,  לבדיקת ד�הפניה

תוצאות הבדיקה  .למרות זאת התעקשנו. הכס�על ו, וחבל על הזמ�, זה
. 5.76 & ל 123.83 &גובה הער% ירד מ TSH , יוהלאחר כשבוע לאחר כשבוע לאחר כשבוע לאחר כשבוע , השניה



שטו תולדות מנחם

 )תקי� לחלוטי� (14.7 & ל 6.4ה הער% עלה מ   גוב& T4 )כמעט תקי� לחלוטי�(
  . ה בת בריאה ושמה אסתר"ונולדה לנו ב, התוצאההכל נדהמו מ

ג ביו� פטירת מר סבי בשעה עשר בער% התאספו למעלה "בשנה זו תשע
א מזכה הרבי� בעלו� הנפלא "א שליט. מ'  רממני� ובראש� נינו של סבי הרב

 ושבעה כורתי ברית שנמשכה עד וערכו תפילת ההקפות" עקבתא דמשיחא"
  . למעלה משעה אחת עשרה לפני הצהריי�

, בשעה אחת עשרה הופיע אד� ע� שתי בנותיו והמתי� עד לסיו� ההקפות
ואמר שבתו , שיבר% את בתו שתתחת� מהר. מ' ומיד ע� הסיו� בקש מר

ובליל שבת לפנות . ל שתתחת�"בשבוע שעבר התפללה  ובקשה שבזכות סבי ז
, לה אליה סבי בחלו� ואמר לה שביו� שני הקרוב זה יו� פטירתובוקר נג

 לפני הצהריי� ותמצא ש� את 11שתגיע יחד ע� אביה אל הציו� שלו בשעה 
, מחבר העלו� עקבתא דמשיחא ע� מני� עורכי� הקפות וג� אני אמצא ש�

כמני� חת�  ; 458ומיד ע� סיו� ההקפות שאביה ית� תרומה לעלו� בס% 
.  ושירחצו את קברי במי� ותתחת� בקרוב, שיבר% אותה שתתחת�ויבקש ממנו 

 . ואכ� הוא הגיע בדיוק בסמו% לסיו� ההקפות  וסיפר את החלו� וכ% עשו

        ....זכותו יעמוד ויג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו יעמוד ויג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו יעמוד ויג� עלינו ועל כל ישראל אמ�זכותו יעמוד ויג� עלינו ועל כל ישראל אמ�
        

* * * 
        ....זכר עשה לנפלאותיו וצדקתו עומדת לעדזכר עשה לנפלאותיו וצדקתו עומדת לעדזכר עשה לנפלאותיו וצדקתו עומדת לעדזכר עשה לנפלאותיו וצדקתו עומדת לעד

 שהיא מכיר אני אשה צעירה בעלת תשובה מלב ונפש מזה כחמש שני�
ובעלה עוסקי� בזיכוי הרבי� על ידי הדפסת אלפי סוגי דפי חלוקה לרבי� 

        .'חומרת הדבור בבית הכנסת וכדו, שמירת הברית, בנושאי צניעות 
לפני כחודש  .שנפטר בגיל צעירר חילוני מכלאשה זו היה לפני כשמונה שני� 

    ור שלור שלור שלור שלובחומר האיסובחומר האיסובחומר האיסובחומר האיסות הוציאה אשה זו כמה אלפי דפי חלוקה בנושא הצניע
 וכתבה בתחתית הד� ,,,,הליכה בפאות המודרניות שגורמות להכשלת הרבי�הליכה בפאות המודרניות שגורמות להכשלת הרבי�הליכה בפאות המודרניות שגורמות להכשלת הרבי�הליכה בפאות המודרניות שגורמות להכשלת הרבי�

 כמה נפטרי� שציינה שמות� וביניה� הזכירה את יוצא לעילוי נשמתשהוא 
  .ל"ש� הבחור הנ

בשבוע שעבר הוא הופיע בחלומה שמח ומחיי% ואמר לה אינ% יודעת כמה 
זכות� אני יושב רעש בשמי� עושי� הפליירי� של% באתי להודות ל% כי ב

היא שכחה לגמרי מהד� שהוציאה בצירו� , בישיבה של מעלה ולומד תורה
שמו ושאלה אותו הרי אתה חילוני ומה ל% ולישיבה של מעלה והוא חזר 



שטז תולדות מנחם

ואמר לה לכ� באתי להודות ל% על הפליירי� שעשו רעש בשמי� וגרמו לי 
  .ודות לה עד שנעל�להוהרבה . כנס לישיבה של מעלהילה

 .ב"כוי הרבי� ושכרו לעוהי יבי� האד� גודל חשיבות זומכא�
****        

צדיק גדול נתגלה לפני מאתי� שנה לחבירו בחלו� ואמר לו שהחטא הכי צדיק גדול נתגלה לפני מאתי� שנה לחבירו בחלו� ואמר לו שהחטא הכי צדיק גדול נתגלה לפני מאתי� שנה לחבירו בחלו� ואמר לו שהחטא הכי צדיק גדול נתגלה לפני מאתי� שנה לחבירו בחלו� ואמר לו שהחטא הכי 
והדבר הכי חשוב בשמי� הוא אמירת כל התהילי� והדבר הכי חשוב בשמי� הוא אמירת כל התהילי� והדבר הכי חשוב בשמי� הוא אמירת כל התהילי� והדבר הכי חשוב בשמי� הוא אמירת כל התהילי� , , , , קשה בשמי� הוא גזלקשה בשמי� הוא גזלקשה בשמי� הוא גזלקשה בשמי� הוא גזל

        ....בשבת ברצ� בלי הפסק של שו� דבור כללבשבת ברצ� בלי הפסק של שו� דבור כללבשבת ברצ� בלי הפסק של שו� דבור כללבשבת ברצ� בלי הפסק של שו� דבור כלל

********  

        
        """"שער יוס�שער יוס�שער יוס�שער יוס�""""    מכו� ליהדות ולעזרה לנצרכי�מכו� ליהדות ולעזרה לנצרכי�מכו� ליהדות ולעזרה לנצרכי�מכו� ליהדות ולעזרה לנצרכי�

        
        ....אאאא""""א זיעא זיעא זיעא זיע""""החידהחידהחידהחיד    שששש""""עעעע

                    
        .... עזרה לנצרכי� עזרה לנצרכי� עזרה לנצרכי� עזרה לנצרכי�.   .   .   .   החדרת תודעת היהדותהחדרת תודעת היהדותהחדרת תודעת היהדותהחדרת תודעת היהדות. . . . מטרותמטרותמטרותמטרותהההה

        
        3145665314566531456653145665&&&&052052052052'  '  '  '  פלפלפלפל. . . .  בני ברק בני ברק בני ברק בני ברק3200320032003200. . . . דדדד....תתתת

        ....הההה""""בבבב
        

הנני פונה בזה אל אחינו בני ישראל הנדיבי� בע� להיות לעזר וסמ% הנני פונה בזה אל אחינו בני ישראל הנדיבי� בע� להיות לעזר וסמ% הנני פונה בזה אל אחינו בני ישראל הנדיבי� בע� להיות לעזר וסמ% הנני פונה בזה אל אחינו בני ישראל הנדיבי� בע� להיות לעזר וסמ% 
מחמת בושה למרות מצב� הקשה מחמת בושה למרות מצב� הקשה מחמת בושה למרות מצב� הקשה מחמת בושה למרות מצב� הקשה רוב� רוב� רוב� רוב� למשפחות עניות נצרכות מאוד שלמשפחות עניות נצרכות מאוד שלמשפחות עניות נצרכות מאוד שלמשפחות עניות נצרכות מאוד ש

        ,,,,מוסדות והכירותינו עמה� היא אישיתמוסדות והכירותינו עמה� היא אישיתמוסדות והכירותינו עמה� היא אישיתמוסדות והכירותינו עמה� היא אישיתה לה לה לה לאינ� פוני� לעזראינ� פוני� לעזראינ� פוני� לעזראינ� פוני� לעזר
ההוצאות כבדות ההוצאות כבדות ההוצאות כבדות ההוצאות כבדות עזרתינו כוללת הוצאות נצרכות כלליות בנוס� לצרכי מזו� עזרתינו כוללת הוצאות נצרכות כלליות בנוס� לצרכי מזו� עזרתינו כוללת הוצאות נצרכות כלליות בנוס� לצרכי מזו� עזרתינו כוללת הוצאות נצרכות כלליות בנוס� לצרכי מזו� 

        ....ומצוה רבה לבא לעזרת�ומצוה רבה לבא לעזרת�ומצוה רבה לבא לעזרת�ומצוה רבה לבא לעזרת�
  

    ,,,,וכל העוזרי� להגדיל המכו� ופעולותיו ה� פעולות הצדקות והחסד לנזקקי�וכל העוזרי� להגדיל המכו� ופעולותיו ה� פעולות הצדקות והחסד לנזקקי�וכל העוזרי� להגדיל המכו� ופעולותיו ה� פעולות הצדקות והחסד לנזקקי�וכל העוזרי� להגדיל המכו� ופעולותיו ה� פעולות הצדקות והחסד לנזקקי�
        . . . .  משמי� משמי� משמי� משמי�וה� ההוצאות לזיכוי הרבי� ולקירוב רחוקי� יבורכווה� ההוצאות לזיכוי הרבי� ולקירוב רחוקי� יבורכווה� ההוצאות לזיכוי הרבי� ולקירוב רחוקי� יבורכווה� ההוצאות לזיכוי הרבי� ולקירוב רחוקי� יבורכו

        
ל שמכו� זה ל שמכו� זה ל שמכו� זה ל שמכו� זה """"מנח� מנשה זצמנח� מנשה זצמנח� מנשה זצמנח� מנשה זצ' ' ' '  הצדיק ח הצדיק ח הצדיק ח הצדיק חהסבאהסבאהסבאהסבא    וזכותוזכותוזכותוזכות    המצוההמצוההמצוההמצוהו� שזכות ו� שזכות ו� שזכות ו� שזכות ויהי רצויהי רצויהי רצויהי רצ

 אל�  אל�  אל�  אל� ,,,,על כל התורמי� והמסייעי� תג�על כל התורמי� והמסייעי� תג�על כל התורמי� והמסייעי� תג�על כל התורמי� והמסייעי� תג�    ....כפי שהדריכני מנעוריכפי שהדריכני מנעוריכפי שהדריכני מנעוריכפי שהדריכני מנעורי דרכו  דרכו  דרכו  דרכו ייייפפפפעל על על על הוא הוא הוא הוא 
 .  .  .  .  המג� בכל טוב סלההמג� בכל טוב סלההמג� בכל טוב סלההמג� בכל טוב סלה

        החות� בבקשה ובברכה החות� בבקשה ובברכה החות� בבקשה ובברכה החות� בבקשה ובברכה 

        יוס� שני יוס� שני יוס� שני יוס� שני 


