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ת ק ר ב י  ל א ה  ״ ע

שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו 
כבוד זה לזה, תיקנו ללמוד מסכת אבות בין פסח לעצרת לעורר אהבת האדם וכבוד הבריות. 

ונהגו כל ישראל קדושים להתאסף ברוב עם בבתי כנסיות ולשורר בקול נעים, בכל שבת, פרק 
אחד ממסכת אבות, ללמד לעצמם כל ימי ספירת העומר, שתכלית יציאת מצרים הוא מתן 
תורה, ואין מתן תורה בלי אהבת הבריות, ואין אהבת הבריות בלי עבודת המידות, שאמר רבי 

עקיבא: ’ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה‘.

ותיקנו חכמים לקרוא בראשית כל פרק של מסכת אבות את משנת ’כל ישראל יש להם חלק 
לעולם הבא‘, ללמדנו שצריך חלקו של כל אחד מישראל להשלים העולם, ולמדנו עוד שרק 
אם עומדים יחדיו ’כל ישראל‘ אז רק אז ’יש להם חלק‘, ואל יאמר אדם: אשרי, מה טוב חלקי, 

מה יפה מאוד ירושתי, ש‘עמך כולם צדיקים, לעולם יירשו ארץ.‘

ותיקנו חכמים לסיים כל פרק של מסכת אבות במשנת ’רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את 
ישראל‘, ותירוצים רבים, שאם רצה לזכות את ישראל מדוע הרבה תורה ומצוות, אלא שידע 
אדם, שאינו יכול לשאת לבדו, ונמצא צריך לחברו כדי לקיימם. ועוד, שמתחיל בעבודת המידות, 
מיד רואה פגמים בעצמו ובחבריו, ותיקנו חכמים משנה זו כאן לומר לנו, שתכליתו יתברך 

לזכות את ישראל, ואדרבא שנראה מעלת חברנו, ומתוך כך מעלת עצמנו.

ויוכל  זו הבאנו פרקי מסכת אבות כמות שהוא, ברצף, בלי פירושים על המסכת,  ובחוברת 
לשורר עם הציבור, ומה שמהרהר בליבו, יהרהר בליבו, ויתקיים בו ’תוכו רצוף אהבה‘. ומה 
וסוגר, הוספנו  וסוף, דלת  ’ועמודיו עשה כסף‘, שבכל פרק, ראשית  שהוספנו הוא בבחינת 
פירוש של חכם מחכמי ישראל על משנת ’כל ישראל יש להם חלק‘ ועל משנת ’רצה הקדוש 
משה:  בירך  אשר  הברכה  בנו  ותתקיים  חכמים,  עשר  שנים  יחד  ישראל‘,  את  לזכות  ברוך 

’בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל‘.

כל ישראל יש להם חלק על מסכת אבות



פרק
א׳

ל ִיְשָׂרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק  ָכּ
א,  ָלעוָֹלם ַהָבּ

יִקים  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר: ְוַעֵמּ ֶנּ ֶשׁ
ְלעוָֹלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ 

ַעי  ֵנֶצר ַמָטּ
ֵאר: ַמֲעֵשׂה ָיַדי ְלִהְתָפּ
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חכם רחמים בוכריס 

מלמד שקורא ’כל ישראל‘ לפני מסכת אבות לעורר נשמתו.

נשמתם של ישראל חלק א-לוה ממעל, ואי אפשר שידח ממנו נידח. ואף 
על פי שחטא - ישראל הוא, אלא שנידון על מעשיו ואז יכנס לגן עדן. ולכן 
נוהגים לומר המשנה הזאת לפני לימוד מסכת אבות, בכדי לעורר האדם 
ותדע  פה,  הנאמרים  ותושפע מדברי המוסר  ותקבל  היקרה,  נשמתו  את 

שעל ידי זה הוא זוכה לחיי העולם הבא.
לב רחב על מסכת אבות, הוצאת המחבר, ירושלים, תשנ“ב (1992), עמ‘ א

חכם רחמים בוכריס (2005-1911) נולד בג‘רבא, ונקרא בשם סבו, שהיה רבה הראשי של ג‘רבא. 
בשנת תש“ה (1945) זכה ועלה לארץ ישראל, והיה ממקימי מושב תלמים. משם עבר לכפר 
יבנה וממנו – לבני ברק. לפרנסתו היה עוסק במלאכות שונות. בתחילה מכירת תבלינים, ורוב 
השנים במעבדות של אוניברסיטת בר אילן. בשנותיו האחרונות כבה מאור עיניו. נפטר ביום כ“ז 
שבט תשס“ה (2005), זקן ושבע ימים בהיותו בן 94. משנת תשל“ח (1978) החלה לצאת לאור סדרת ספריו 

’לב רחב‘. בסדרה למעלה מעשרים ספרים, על התורה, מסכת אבות, הש“ס, תהילים, המגילות, ועוד. 
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י ְכֶנֶסת  ַע ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵשׁ ַע, ִויהוֹֻשׁ יַני, ּוְמָסָרּה ִליהוֹֻשׁ ל ּתוָֹרה ִמִסּ ה ִקֵבּ א  מֶשׁ
ה, ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתוָֹרה: ין, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵבּ ִדּ ה ְדָבִרים, ֱהוּו ְמתּוִנים ַבּ לָשׁ דוָֹלה. ֵהם ָאְמרּו ְשׁ ַהְגּ

ה ְדָבִרים ָהעוָֹלם עוֵֹמד, ַעל ַהּתוָֹרה ְוַעל  לָשׁ דוָֹלה. הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ַעל ְשׁ ָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְגּ יק ָהָיה ִמְשּׁ ִדּ ְמעוֹן ַהַצּ ב  ִשׁ
ִמילּות ֲחָסִדים: ָהֲעבוָֹדה ְוַעל ְגּ

ין ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת  ִשׁ ְמּ ְהיּו ַכֲעָבִדים ַהְמַשׁ יק. הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ַאל ִתּ ִדּ ְמעוֹן ַהַצּ ל ִמִשּׁ ג  ַאְנִטיְגנוֹס ִאיׁש סוֹכוֹ ִקֵבּ
ַמִים ֲעֵליֶכם: ָרס, ִויִהי מוָֹרא ָשׁ ל ְפּ א ַעל ְמָנת ְלַקֵבּ לֹּ ין ֶאת ָהַרב ֶשׁ ִשׁ ְמּ א ֱהוּו ַכֲעָבִדים ַהְמַשׁ ָרס, ֶאָלּ ל ְפּ ְלַקֵבּ

לּו ֵמֶהם. יוֵֹסי ֶבן יוֶֹעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה אוֵֹמר, ְיִהי ֵביְתָך  ַלִים ִקְבּ ן יוָֹחָנן ִאיׁש ְירּוָשׁ ן יוֶֹעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה ְויוֵֹסי ֶבּ ד  יוֵֹסי ֶבּ
ְבֵריֶהם: ָמא ֶאת ִדּ ֲעַפר ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהֵוי ׁשוֶֹתה ַבָצּ ק ַבּ ית ַוַעד ַלֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ִמְתַאֵבּ ֵבּ

ִעם  ִשׂיָחה  ה  ְרֶבּ ַתּ ְוַאל  ֵביֶתָך,  ֵני  ְבּ ים  ֲעִנִיּ ְוִיְהיּו  ִלְרָוָחה,  תּוַח  ָפּ ֵביְתָך  ְיִהי  ַלִים אוֵֹמר,  ְירּוָשׁ ִאיׁש  יוָֹחָנן  ן  ֶבּ ה  יוֵֹסי 
ה,  ה ִשׂיָחה ִעם ָהִאָשּׁ ָאָדם ַמְרֶבּ ל ְזַמן ֶשׁ אן ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָכּ ת ֲחֵברוֹ. ִמָכּ ֵאֶשׁ ּתוֹ ָאְמרּו, ַקל ָוחֶֹמר ְבּ ִאְשׁ ה. ְבּ ָהִאָשּׁ

ם: יִהָנּ ְבֵרי תוָֹרה, ְוסוֹפוֹ יוֵֹרׁש ֵגּ ּגוֵֹרם ָרָעה ְלַעְצמוֹ, ּובוֵֹטל ִמִדּ

ַרְחָיה אוֵֹמר, ֲעֵשׂה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר, ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת  ן ְפּ ַע ֶבּ לּו ֵמֶהם. ְיהוֹֻשׁ ִלי ִקְבּ אי ָהַאְרֵבּ ַרְחָיה ְוִנַתּ ן ְפּ ַע ֶבּ ו  ְיהוֹֻשׁ
ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות:

ְרָענּות: ְתָיֵאׁש ִמן ַהֻפּ ע, ְוַאל ִתּ ר ָלָרָשׁ ְתַחֵבּ ֵכן ָרע, ְוַאל ִתּ ִלי אוֵֹמר, ַהְרֵחק ִמָשּׁ אי ָהַאְרֵבּ ִנַתּ ז 

ְהיּו  ִיּ ִנין. ּוְכֶשׁ ָיּ עוְֹרֵכי ַהַדּ ַעׂש ַעְצְמָך ְכּ אי אוֵֹמר, ַאל ַתּ ן ַטַבּ לּו ֵמֶהם. ְיהּוָדה ֶבּ ַטח ִקְבּ ן ָשׁ ְמעוֹן ֶבּ אי ְוִשׁ ח  ְיהּוָדה ֶבן ַטַבּ
לּו ֲעֵליֶהם  ְבּ ִקּ ֶשׁ ִאין, ְכּ ַזָכּ ָפֶניָך, ִיְהיּו ְבֵעיֶנָך ְכּ ְפָטִרים ִמְלּ ִנּ ִעים. ּוְכֶשׁ ְרָשׁ ֲעֵלי ִדיִנין עוְֹמִדים ְלָפֶניָך, ִיְהיּו ְבֵעיֶניָך ִכּ ַבּ

ין: ֶאת ַהִדּ
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ר: ֵקּ א ִמּתוָֹכם ִיְלְמדּו ְלַשׁ ָמּ ְדָבֶריָך, ֶשׁ ה ַלֲחקוֹר ֶאת ָהֵעִדים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִבּ ַטח אוֵֹמר, ֱהֵוי ַמְרֶבּ ן ָשׁ ְמעוֹן ֶבּ ט  ִשׁ

ע ָלָרׁשּות: ְתַוַדּ נּות, ְוַאל ִתּ ָלאָכה, ּוְשָׂנא ֶאת ָהַרָבּ ַמְעָיה אוֵֹמר, ֱאהוֹב ֶאת ַהְמּ לּו ֵמֶהם. ְשׁ ַמְעָיה ְוַאְבַטְליוֹן ִקְבּ י  ְשׁ

ּתּו  ְוִיְשׁ ָהָרִעים,  ַמִים  ִלְמקוֹם  ְוִתְגלּו  לּות  ָגּ חוַֹבת  ָתחוֹבּו  א  ָמּ ֶשׁ ִדְבֵריֶכם,  ְבּ ֲהרּו  ִהָזּ ֲחָכִמים,  אוֵֹמר,  יא  ַאְבַטְליוֹן 
ל: ַמִים ִמְתַחֵלּ ם ָשׁ ִאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימּותּו, ְוִנְמָצא ֵשׁ ְלִמיִדים ַהָבּ ַהַתּ

ִרּיוֹת  לוֹם, אוֵֹהב ֶאת ַהְבּ לוֹם ְורוֵֹדף ָשׁ ל ַאֲהרֹן, אוֵֹהב ָשׁ ְלִמיָדיו ֶשׁ ל אוֵֹמר, ֱהֵוי ִמַתּ לּו ֵמֶהם. ִהֵלּ אי ִקְבּ ַמּ ל ְוַשׁ יב  ִהֵלּ
ּוְמָקְרָבן ַלּתוָֹרה:

א, ֳחָלף: ַתָגּ ׁש ְבּ ֵמּ ַתּ ב. ּוְדִאְשׁ ֵמּה. ּוְדָלא מוִֹסיף, ָיֵסיף. ּוְדָלא ָיֵליף, ְקָטָלא ַחָיּ ָמא, ֲאַבד ְשׁ יג  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ְנַגד ְשׁ

יו, ֵאיָמָתי: ֲאִני ְלַעְצִמי, ָמה ֲאִני. ְוִאם לֹא ַעְכָשׁ הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ִאם ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי. ּוְכֶשׁ יד 

ִנים ָיפוֹת: ֵסֶבר ָפּ ל ָהָאָדם ְבּ ל ֶאת ָכּ ה, ֶוֱהֵוי ְמַקֵבּ אי אוֵֹמר, ֲעֵשׂה תוָֹרְתָך ֶקַבע. ֱאמוֹר ְמַעט ַוֲעֵשׂה ַהְרֵבּ ַמּ טו  ַשׁ

ׂר ֳאָמדוֹת: ה ְלַעֵשּ ְרֶבּ ֵפק, ְוַאל ַתּ ק ִמן ַהָסּ ֵלּ ְמִליֵאל ָהָיה אוֵֹמר, ֲעֵשׂה ְלָך ַרב, ְוִהְסַתּ ן ַגּ ַרָבּ טז 

ר,  ְדָרׁש הּוא ָהִעָקּ ִתיָקה. ְולֹא ַהִמּ א ְשׁ י ֵבין ַהֲחָכִמים, ְולֹא ָמָצאִתי ַלּגּוף טוֹב ֶאָלּ ַדְלִתּ ל ָיַמי ָגּ נוֹ אוֵֹמר, ָכּ ְמעוֹן ְבּ יז  ִשׁ
ה ְדָבִרים, ֵמִביא ֵחְטא: ְרֶבּ ֲעֶשׂה. ְוָכל ַהַמּ א ַהַמּ ֶאָלּ

ֱאַמר  ֶנּ לוֹם, ֶשׁ ין ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל ַהָשּׁ ה ְדָבִרים ָהעוָֹלם עוֵֹמד, ַעל ַהִדּ לָשׁ ְמִליֵאל אוֵֹמר, ַעל ְשׁ ן ַגּ ְמעוֹן ֶבּ ן ִשׁ יח  ַרָבּ
ֲעֵריֶכם: ַשׁ ְפטּו ְבּ לוֹם ִשׁ ט ָשׁ ַפּ (זכריה ח) ֱאֶמת ּוִמְשׁ
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ָיא אוֵֹמר: ן ֲעַקְשׁ י ֲחַנְנָיא ֶבּ ַרִבּ
רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָרָצה ַהָקּ

ְלַזּכוֹת ֶאת ִיְשָׂרֵאל, 
ה ָלֶהם ּתוָֹרה ּוִמְצוֹת,  ְלִפיָכְך ִהְרָבּ

ֱאַמר: ה‘ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ  ֶנּ ֶשׁ
יר. יל ּתוָֹרה ְוַיְאִדּ ַיְגִדּ
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הרב ישראל משה חזן

מלמד הכללים הטובים של כסהו בלילה כדי לזכות את ישראל.

כמה כללים טובים שהורונו אבותינו ורבותינו, נאספו רובם אל עמם: ’מוטב 
ישראל בחזקת כשרים  ’כל  גמירי‘,  דינא  כולי עלמא  ’לאו  שיהיו שוגגין‘, 
כדי  רבים  וכאלה  להיות חסידים‘.  ישראל  להוכיח לסוף  ’אי אפשר  הם‘, 
כיסא  עד  שמגעת  תשובה  וגדולה  יומו,  ויבוא  רעה,  לתרבות  יצאו  שלא 
הכבוד ... כוח חכמי ישראל הבקיאים בדרכי ההוראה וכל מקראה, יודעים 
ה‘.  וביראת  בסבלנות  העם  את  ולהנהיג  הנחמדת,  הדרך  השרת  מלאכי 

ובאופנים של כסהו בלילה כדי לזכות את ישראל.
קדושת יום טוב, וינה (1855), דף כז, א-ב

חכם ישראל משה חזן (1863-1808) נולד באיזמיר שבתורכיה. בשנת תקע“א (1811), בהיותו 
בן שלוש, עלה עם אביו לירושלים, ולמד תורה מפי סבו, הראשון לציון החכם יוסף רפאל 
חזן. בשנת תר“ו (1846) החל לכהן כרבה של רומא. בשנת תרי“ב (1852) החל לכהן כרבה 
(1856) עבר לכהן כרבה של אלכסנדריה. בשנת תרכ“א  ובשנת תרט“ז  של קורפו שביוון, 
(1861) זכה ועלה חזרה לארץ ישראל, והשתקע בעיר יפו. נפטר בחודש טבת בשנת תרכ“ב (1863), ונקבר 

בסביבות העיר צידון. 
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פרק
ב׳

ל ִיְשָׂרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק  ָכּ
א,  ָלעוָֹלם ַהָבּ

יִקים  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר: ְוַעֵמּ ֶנּ ֶשׁ
ְלעוָֹלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ 

ַעי  ֵנֶצר ַמָטּ
ֵאר: ַמֲעֵשׂה ָיַדי ְלִהְתָפּ
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חכם סאסי ניסים חדאד

מלמד להקדים לדברי מוסר דברים משמחים, המושכים את הלב.

נוהגים לומר משנה זו לפני קריאת פרקי אבות. ונראה לעניות דעתי הטעם, 
הדרשן  ולכן  מוסר.  דברי  לשמוע  נוח  אינו  האדם  טבע  כי  הידוע  פי  על 
צריך להתנהג בחכמה, כגון להשמיע דברים משמחים, או סיפור מעניין 
כדי למשוך אליו לב המקשיבים לו, ואחר כך יאמר דברי מוסר. ולכן לפני 
קריאת מסכת אבות, שהוא דברי מוסר, מבשרים על החלק הטוב לעולם 

הבא שיש לכל ישראל, ואחר כך קוראים דברי המוסר.
יראתך היא, חידושי אבות, דפוס ש.ם, נדפס בישראל. תשנ“ט (1999), עמ‘ צ

והתעוור,  בגיל 9 חלה  ג‘רבא שבתוניסיה.  באי  נולד   (1998-1935) נסים חדאד  חכם סאסי 
אך עם זאת התמיד בלימודיו. הוא הכיר בעל פה מקורות רבים, וגם בעיוורונו, היה מצטטם 
במדויק, ומפנה למיקום המובאות בספרים. בשנת תשי“א (1951) זכה ועלה עם משפחתו 
לארץ ישראל, והיו ממקימי היישוב בית הגדי, משם עבר לנתיבות. הוא שילב תורה ומלאכה 
ונהנה מיגיע כפיו. את חידושי תורתו כתב בכתב ברייל ואחר כך במכונת הכתיבה. בסוף ימיו הקליט עצמו 
על קלטות. נפטר ביום כ“ג תשרי תשנ“ט (1998), ונטמן בעיר נתיבות. הותיר אחריו כמה חיבורים שנדפסו 

בספר אחד לאחר פטירתו: ’יראתך היא‘, וספר ’חסדי ה‘‘.
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ִהיא ִתְפֶאֶרת ְלעוֶֹשׂיָה ְוִתְפֶאֶרת לוֹ ִמן ָהָאָדם.  ל ֶשׁ בוֹר לוֹ ָהָאָדם, כֹּ ָיּ ָרה ֶשׁ י אוֵֹמר, ֵאיזוִֹהי ֶדֶרְך ְיָשׁ א  ַרִבּ
ֶהְפֵסד  ב  ְמַחֵשּׁ ֶוֱהֵוי  ִמְצוֹת.  ל  ֶשׁ ְשָׂכָרן  ן  ַמַתּ יוֵֹדַע  ה  ַאָתּ ֵאין  ֶשׁ ַבֲחמּוָרה,  ְכּ ה  ַקָלּ ִמְצָוה  ְבּ ָזִהיר  ֶוֱהֵוי 
ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה,  ה ְדָבִרים ְוִאי ַאָתּ לָשׁ ְשׁ ל ִבּ ֵכּ ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה. ְוִהְסַתּ ֶנֶגד ְשָׂכָרּה, וְשַׂכר ֲעֵבָרה ְכּ ִמְצָוה ְכּ

ִבין: ֶפר ִנְכָתּ ֵסּ ְך, ַעִין רוָֹאה ְואֶֹזן ׁשוַֹמַעת, ְוָכל ַמֲעֶשׂיָך ַבּ ַמְעָלה ִמָמּ ע ַמה ְלּ ַדּ

ֵניֶהם  ִגיַעת ְשׁ ְיּ ֶרְך ֶאֶרץ, ֶשׁ ִשׂיא אוֵֹמר, ָיֶפה ַתְלמּוד ּתוָֹרה ִעם ֶדּ י ְיהּוָדה ַהָנּ ל ַרִבּ נוֹ ֶשׁ ְמִליֵאל ְבּ ן ַגּ ב  ַרָבּ
ּבּור,  ֵטָלה ְוגוֶֹרֶרת ָעוֹן. ְוָכל ָהֲעֵמִלים ִעם ַהִצּ ּה ְמָלאָכה, סוָֹפּה ְבּ ֵאין ִעָמּ ַחת ָעוֹן. ְוָכל ּתוָֹרה ֶשׁ ַכּ ְמַשׁ
ם, ַמֲעֶלה  ָעַתן ְוִצְדָקָתם עוֶֹמֶדת ָלַעד. ְוַאֶתּ כּות ֲאבוָֹתם ְמַסְיּ ְזּ ַמִים, ֶשׁ ם ָשׁ ֶהם ְלֵשׁ ִיְהיּו ֲעֵמִלים ִעָמּ

ִאּלּו ֲעִשׂיֶתם: ה ְכּ ֲאִני ֲעֵליֶכם ָשָׂכר ַהְרֵבּ

ַעת ֲהָנָאָתן. ְוֵאין  ְשׁ אוֲֹהִבין ִבּ א ְלצֶֹרְך ַעְצָמן. ִנְרִאין ְכּ ֵאין ְמָקְרִבין לוֹ ָלָאָדם ֶאָלּ ָרׁשּות, ֶשׁ ג  ֱהוּו ְזִהיִרין ָבּ
ֳחקוֹ: ַעת ָדּ ְשׁ עוְֹמִדין לוֹ ָלָאָדם ִבּ

ֵדי  ְכּ ְרצוֹנוֹ,  ֵני  ִמְפּ ְרצוְֹנָך  ל  ֵטּ ַבּ ְרצוֹנוֹ.  ִכּ ְרצוְֹנָך  ֲעֶשׂה  ַיּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ ְרצוֶֹנָך,  ִכּ ְרצוֹנוֹ  ֲעֵשׂה  אוֵֹמר,  ָהָיה  ד  הּוא 
ַעְצָמְך ַעד יוֹם  ֲאֵמן ְבּ ּבּור, ְוַאל ַתּ ְפרוֹׁש ִמן ַהִצּ ל אוֵֹמר, ַאל ִתּ ֵני ְרצוֶֹנָך. ִהֵלּ ל ְרצוֹן ֲאֵחִרים ִמְפּ ַבֵטּ ְיּ ֶשׁ
ּסוֹפוֹ  ֶשׁ מוַֹע  ר ִלְשׁ ִאי ֶאְפָשׁ ֶשׁ ָבר  ָדּ אַמר  ְוַאל תֹּ יַע ִלְמקוֹמוֹ,  ִגּ ַתּ ֶשׁ ִדין ֶאת ֲחֵבָרְך ַעד  ָתּ ְוַאל  מוָֹתְך, 

ֶנה: א לֹא ִתָפּ ָמּ ֶנה, ֶשׁ ֶנה ֶאְשׁ ֶאָפּ אַמר ִלְכֶשׁ ַמע. ְוַאל תֹּ ְלִהָשּׁ

ד,  ָדן ְמַלֵמּ ְפּ ן ָלֵמד, ְולֹא ַהַקּ ְיָשׁ ה  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא, ְולֹא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ְולֹא ַהַבּ
ל ִלְהיוֹת ִאיׁש: ֵדּ ַתּ ים, ִהְשׁ ֵאין ֲאָנִשׁ ים. וִבְמקוֹם ֶשׁ ה ִבְסחוָֹרה ַמְחִכּ ְרֶבּ ְולֹא ָכל ַהַמּ
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ְוסוֹף  ַאְטפּוְך.   , ֲאֵטְפְתּ ַדּ ַעל  (ָלּה),  ָאַמר  ִים.  ַהָמּ ֵני  ְפּ ַעל  ָפה  ָצּ ֶשׁ ַאַחת  ֶלת  ֻגְלגֹּ ָרָאה  הּוא  ו  ַאף 
ַפִיְך ְיטּופּון: ְמַטְיּ

ִפים.  ה ְכָשׁ ים, ַמְרֶבּ ה ָנִשׁ ה ְדָאָגה. ַמְרֶבּ ה ְנָכִסים, ַמְרֶבּ ה. ַמְרֶבּ ה ִרָמּ ה ָבָשׂר ַמְרֶבּ ז  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ַמְרֶבּ
יָבה,  ה ְיִשׁ ים. ַמְרֶבּ ה ַחִיּ ה תוָֹרה, ַמְרֶבּ ה ָגֵזל. ַמְרֶבּ ה ֲעָבִדים, ַמְרֶבּ ה. ַמְרֶבּ ה ִזָמּ ָפחוֹת, ַמְרֶבּ ה ְשׁ ַמְרֶבּ
ם טוֹב, ָקָנה לַעְצמוֹ.  לוֹם. ָקָנה ֵשׁ ה ָשׁ ה ְצָדָקה, ַמְרֶבּ ה ְתבּוָנה. ַמְרֶבּ ה ֵעָצה, ַמְרֶבּ ה ָחְכָמה. ַמְרֶבּ ַמְרֶבּ

א: י ָהעוָֹלם ַהָבּ ָקָנה לוֹ ִדְבֵרי תוָֹרה, ָקָנה לוֹ ַחֵיּ

ֲחִזיק  ַתּ ַאל  ה,  ַהְרֵבּ ּתוָֹרה  ָלַמְדָתּ  ִאם  ָהָיה אוֵֹמר,  אי. הּוא  ַמּ ּוִמַשּׁ ל  ֵמִהֵלּ ל  ִקֵבּ אי  ַזַכּ ן  ֶבּ יוָֹחָנן  ן  ח  ַרָבּ
י ֱאִליֶעֶזר  אי, ְוֵאּלּו ֵהן, ַרִבּ ן ַזַכּ ן יוָֹחָנן ֶבּ ה ַתְלִמיִדים ָהיּו לוֹ ְלַרָבּ . ֲחִמָשּׁ י ְלָכְך נוָֹצְרָתּ טוָֹבה ְלַעְצָמְך, ִכּ
ן ֲעָרְך.  י ֶאְלָעָזר ֶבּ ן ְנַתְנֵאל, ְוַרִבּ ְמעוֹן ֶבּ י ִשׁ ֵהן, ְוַרִבּ י יוֵֹסי ַהכֹּ ן ֲחַנְנָיה, ְוַרִבּ ַע ֶבּ י ְיהוֹֻשׁ ן ֻהְרְקנוֹס, ְוַרִבּ ֶבּ
ן ֲחַנְנָיה,  ַע ֶבּ י ְיהוֹֻשׁ ה. ַרִבּ ד ִטָפּ ֵאינוֹ ְמַאֵבּ ן ֻהְרְקנוֹס, ּבוֹר סּוד ֶשׁ י ֱאִליֶעֶזר ֶבּ ָבָחן. ַרִבּ הּוא ָהָיה מוֶֹנה ְשׁ
ן ֲעָרְך, ַמְעָין  י ֶאְלָעָזר ֶבּ ן ְנַתְנֵאל, ְיֵרא ֵחְטא. ְוַרִבּ ְמעוֹן ֶבּ י ִשׁ ֵהן, ָחִסיד. ַרִבּ י יוֵֹסי ַהכֹּ ֵרי יוַֹלְדּתוֹ. ַרִבּ ַאְשׁ
ה,  ִנָיּ ַכף ְשׁ ן ֻהְרְקנוֹס ְבּ ַכף מֹאְזַנִים, ֶוֱאִליֶעֶזר ֶבּ ר. הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ִאם ִיְהיּו ָכל ַחְכֵמי ִיְשָׂרֵאל ְבּ ֵבּ ְתַגּ ַהִמּ
י ֱאִליֶעֶזר  ַכף מֹאְזַנִים ְוַרִבּ מוֹ, ִאם ִיְהיּו ָכל ַחְכֵמי ִיְשָׂרֵאל ְבּ אּול אוֵֹמר ִמְשּׁ א ָשׁ ם. ַאָבּ ָלּ ַמְכִריַע ֶאת ֻכּ

ם: ָלּ ה, ַמְכִריַע ֶאת ֻכּ ִנָיּ ַכף ְשׁ ן ֲעָרְך ְבּ י ֶאְלָעָזר ֶבּ ֶהם, ְוַרִבּ ן ֻהְרְקנוֹס ַאף ִעָמּ ֶבּ

ַע  י ְיהוֹֻשׁ י ֱאִליֶעֶזר אוֵֹמר, ַעִין טוָֹבה. ַרִבּ ּה ָהָאָדם. ַרִבּ ק ָבּ ְדַבּ ִיּ ָרה ֶשׁ ט  ָאַמר ָלֶהם, ְצאּו ּוְראּו ֵאיזוִֹהי ֶדֶרְך ְיָשׁ
י ֶאְלָעָזר אוֵֹמר,  ְמעוֹן אוֵֹמר, ָהרוֶֹאה ֶאת ַהּנוָֹלד. ַרִבּ י ִשׁ ֵכן טוֹב. ַרִבּ י יוֵֹסי אוֵֹמר, ָשׁ אוֵֹמר, ָחֵבר טוֹב. ַרִבּ
ְבֵריֶכם. ָאַמר ָלֶהם  ָבָריו ִדּ ְכַלל ְדּ ִבּ ְבֵריֶכם, ֶשׁ ן ֲעָרְך ִמִדּ ְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶבּ ֵלב טוֹב. ָאַמר ָלֶהם, רוֶֹאה ֲאִני ֶאת ִדּ
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ַע אוֵֹמר,  י ְיהוֹֻשׁ י ֱאִליֶעֶזר אוֵֹמר, ַעִין ָרָעה. ַרִבּ ה ָהָאָדם. ַרִבּ ָנּ ְתַרֵחק ִמֶמּ ִיּ ְצאּו ּוְראּו ֵאיזוִֹהי ֶדֶרְך ָרָעה ֶשׁ
לֶֹוה  ֶוה ִמן ָהָאָדם, ְכּ ם. ֶאָחד ַהלֹּ ֵלּ ֶוה ְוֵאינוֹ ְמַשׁ ְמעוֹן אוֵֹמר, ַהלֹּ י ִשׁ ֵכן ָרע. ַרִבּ י יוֵֹסי אוֵֹמר, ָשׁ ָחֵבר ָרע. ַרִבּ
י ֶאְלָעָזר אוֵֹמר,  יק חוֵֹנן ְונוֵֹתן. ַרִבּ ם, ְוַצִדּ ֵלּ ע ְולֹא ְיַשׁ ֱאַמר (תהלים לז) לֶֹוה ָרָשׁ ֶנּ רּוְך הּוא, ֶשׁ קוֹם ָבּ ִמן ַהָמּ

ְבֵריֶכם: ָבָריו ִדּ ְכַלל ְדּ ִבּ ְבֵריֶכם, ֶשׁ ן ֲעָרְך ִמִדּ ְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶבּ ֵלב ָרע. ָאַמר ָלֶהם, רוֶֹאה ֲאִני ֶאת ִדּ

ְך, ְוַאל  ָלּ ֶשׁ י ֱאִליֶעֶזר אוֵֹמר, ְיִהי ְכבוֹד ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ְכּ ה) ְדָבִרים. ַרִבּ לָשׁ ה (ְשׁ לָשׁ י  ֵהם ָאְמרּו ְשׁ
ָזִהיר  ֶוֱהֵוי  ל ֲחָכִמים,  ֶשׁ ֶנֶגד אּוָרן  ְכּ ם  ֶוֱהֵוי ִמְתַחֵמּ ִלְפֵני ִמיָתָתְך.  ְוׁשּוב יוֹם ֶאָחד  ִהי נוַֹח ִלְכעוֹס.  ְתּ
ת ָשָׂרף,  ָתן ְלִחיַשׁ יַכת ׁשּוָעל, ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ּוְלִחיָשׁ יָכָתן ְנִשׁ ִשׁ ְנּ ֶוה, ֶשׁ א ִתָכּ לֹּ ן ֶשׁ ַגַחְלָתּ ְבּ

ַגֲחֵלי ֵאׁש: ְבֵריֶהם ְכּ ְוָכל ִדּ

ִרּיוֹת, מוִֹציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעוָֹלם: ַע אוֵֹמר, ַעִין ָהָרע, ְוֵיֶצר ָהָרע, ְוִשְׂנַאת ַהְבּ י ְיהוֹֻשׁ ַרִבּ יא 

ה ָלְך.  ֵאיָנּה ְיֻרָשּׁ ְך. ְוַהְתֵקן ַעְצָמְך ִלְלמוֹד ּתוָֹרה, ֶשׁ ָלּ ֶשׁ י יוֵֹסי אוֵֹמר, ְיִהי ָממוֹן ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ְכּ יב  ַרִבּ
ָמִים: ם ָשׁ ְוָכל ַמֲעֶשׂיָך ִיְהיּו ְלֵשׁ

ְתָך ֶקַבע,  ִפָלּ ַעׂש ְתּ ל, ַאל ַתּ ֵלּ ה ִמְתַפּ ַאָתּ ה). ּוְכֶשׁ ַמע (ּוִבְתִפָלּ ְקִריַאת ְשׁ ְמעוֹן אוֵֹמר, ֱהֵוי ָזִהיר ִבּ י ִשׁ יג  ַרִבּ
ִים  י ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאַפּ ֱאַמר (יואל ב) ִכּ ֶנּ רּוְך הּוא, ֶשׁ קוֹם ָבּ א ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָמּ ֶאָלּ

ְפֵני ַעְצָמְך: ע ִבּ ִהי ָרָשׁ ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה. ְוַאל ְתּ

ה  יקוֹרוֹס. ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאָתּ יב ָלַאִפּ ִשׁ ָתּ קּוד ִלְלמוֹד ּתוָֹרה, (ְוַדע) ַמה ֶשּׁ י ֶאְלָעָזר אוֵֹמר, ֱהֵוי ָשׁ יד  ַרִבּ
ָתְך: ֻעָלּ ם ָלְך ְשַׂכר ְפּ ֶלּ ַשׁ ְיּ ָך ֶשׁ ַעל ְמַלאְכְתּ ָעֵמל. ְוֶנֱאָמן הּוא ַבּ

פרק
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ִית ּדוֵֹחק: ה, ּוַבַעל ַהַבּ ָׂכר ַהְרֵבּ ה, ְוַהּפוֲֹעִלים ֲעֵצִלים, ְוַהָשּ ָלאָכה ְמֻרָבּ י ַטְרפוֹן אוֵֹמר, ַהּיוֹם ָקֵצר ְוַהְמּ טו  ַרִבּ

ה. ִאם ָלַמְדָתּ תוָֹרה  ָנּ ֵטל ִמֶמּ ה ֶבן חוִֹרין ִלָבּ ָלאָכה ִלְגמוֹר, ְולֹא ַאָתּ טז  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, לֹא ָעֶליָך ַהְמּ
ן  ָתְך. ְוַדע, ַמַתּ ֻעָלּ ם ָלְך ְשַׂכר ְפּ ֶלּ ַשׁ ְיּ ָך ֶשׁ ַעל ְמַלאְכְתּ ה. ְוֶנֱאָמן הּוא ַבּ ה, נוְֹתִנים ָלְך ָשָׂכר ַהְרֵבּ ַהְרֵבּ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבוֹא: ל ַצִדּ ְשָׂכָרן ֶשׁ

עמוד • 15



פרק
ב׳

ָיא אוֵֹמר: ן ֲעַקְשׁ י ֲחַנְנָיא ֶבּ ַרִבּ
רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָרָצה ַהָקּ

ְלַזּכוֹת ֶאת ִיְשָׂרֵאל, 
ה ָלֶהם ּתוָֹרה ּוִמְצוֹת,  ְלִפיָכְך ִהְרָבּ

ֱאַמר: ה‘ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ  ֶנּ ֶשׁ
יר. יל ּתוָֹרה ְוַיְאִדּ ַיְגִדּ
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חכם יעקב אלמליח

מלמד שלא יחזיק חידושיו לעצמו, אלה יזכה בהם את הרבים.

’אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך‘ - דהיינו: על ידי ריבוי 
ועסק התורה, חידשת חידושי תורה, אל תחזיק הטובה התורה שחדשת 

לעצמך, אלא ’יפוצו מעיינותיך חוצה‘ לזכות בה את הרבים.
וישא יעקב, ירושלים, תשט“ז (1956), עמ‘ י

חכם יעקב אלמליח (1961-1881) נולד בחאלב שבסוריה. תלמידו של חכם עזרא חמווי (כבאז). 
היגר לארה“ב, שם עסק במסחר, שימש כשוחט והיה למנהיג בקהילת החלבים המקומית. 
היה ראשון לכל דבר שבקדושה. רבים באו לשאול ממנו דבר הלכה, והוא השתדל לענות לכל 
שואל, ועזר לרבים בענייני יהדות. היה איש צדיק וחריף מאוד, אישיות חשובה ומקובלת על 
הקהל. נפטר ביום י“ד אלול תשכ“א (1961) בניו-יורק ארצות הברית. ספרו היחיד הוא ספר ’וישא יעקב‘ 

- דרושים ושו“ת.
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ל ִיְשָׂרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק  ָכּ
א,  ָלעוָֹלם ַהָבּ

יִקים  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר: ְוַעֵמּ ֶנּ ֶשׁ
ְלעוָֹלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ 

ַעי  ֵנֶצר ַמָטּ
ֵאר: ַמֲעֵשׂה ָיַדי ְלִהְתָפּ
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חכם דוד הכהן אל-מג‘רבי

מדמה עם ישראל כאילן נטוע - אף שענפיו רבים, שורשו אחד.

מתחילה אמר ’כל ישראל‘ - הן צדיק הן רשע, ’יש להם חלק לעולם הבא‘, 
ארץ‘,  יירשו  לעולם  צדיקים  כולם  ’ועמך  מפירוש  ראיה  מביא  כך  ואחר 

שמשמע - דווקא הצדיקים המה שירשו ארץ. ...

’כל ישראל‘ - בזמן שיהיו באחדות אחת, בכללות אחת, יזכו להיות לכולם 
’חלק לעולם הבא‘. ... וזהו שמסיים ’נצר מטעי‘ - רצה לומר: כמו האילן 
הנטוע, שאף על פי שיש לו למעלה ענפים הרבה - נפרדים זה מזה, מכל 
נפרדים  שהם  אפילו  ישראל  כן  וכמו  אחד.  שורש  הם   - מלמטה  מקום 
זה מזה, מכל מקום נחשבים לגוף אחד, ולשורש אחד, על ידי האחדות, 

ונעשים כולם צדיקים.
קול דודי חלק ח, מהדורה ב‘ תשנ“ד (1994), עמ‘ ב

חכם דוד הכהן אל-מג‘רבי (1938-1866) נולד בג‘רבא. למד מפי חכם דוד הכהן גישא, 
בתיאטווין,  היהודית  הקהילה  הקמת  עם   ,(1903) תרס“ד  בשנת  דוד‘.  ה‘שלום  בעל 
התמנה כרב העיר, ובתפקיד זה שימש עד יום פטירתו. מחידושיו שהודפסו: ’ליקוטי 
בתר ליקוטי‘, ’נאות מדבר‘, ’חסדי דוד‘, ’כוס ישועות‘, ו‘קול דוד‘. נפטר ביום כ“ה בחשון 

תרצ“ט (1938), ונקבר בתיאטווין.
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אָת,  ע, ֵמַאִין ָבּ ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה. ַדּ ה ְדָבִרים ְוֵאין ַאָתּ לָשׁ ְשׁ ל ִבּ ֵכּ א  ֲעַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אוֵֹמר, ִהְסַתּ
ה  ה ְסרּוָחה, ּוְלָאן ַאָתּ ָפּ אָת, ִמִטּ ּבוֹן. ֵמַאִין ָבּ ין ְוֶחְשׁ ן ִדּ ה ָעִתיד ִלֵתּ ה הוֵֹלְך, ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּ ּוְלָאן ַאָתּ
ָלִכים  ּבוֹן, ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ין ְוֶחְשׁ ן ִדּ ה ָעִתיד ִלֵתּ ה ְותוֵֹלָעה. ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּ הוֵֹלְך, ִלְמקוֹם ָעָפר ִרָמּ

רּוְך הּוא: דוֹׁש ָבּ ַהָקּ

ִאְלָמֵלא מוָֹרָאּה, ִאיׁש ֶאת  ל ַמְלכּות, ֶשׁ לוָֹמּה ֶשׁ ְשׁ ִבּ ל  ֵלּ ֲהִנים אוֵֹמר, ֱהֵוי ִמְתַפּ י ֲחִניָנא ְסַגן ַהכֹּ ב  ַרִבּ
ֲהֵרי ֶזה  ְבֵרי תוָֹרה,  ִדּ יֵניֶהן  ֵבּ ְוֵאין  ִבין  ּיוְֹשׁ ֶשׁ ַנִים  ְשׁ ַרְדיוֹן אוֵֹמר,  ְתּ ן  ֶבּ ֲחַנְנָיא  י  ַרִבּ ָלעּו.  ָבּ ים  ַחִיּ ֵרֵעהּו 
יֵניֶהם  ֵבּ ְוֵיׁש  ִבין  ּיוְֹשׁ ֶשׁ ַנִים  ְשׁ ֲאָבל  ב.  ָיָשׁ לֹא  ֵלִצים  ב  ּוְבמוַֹשׁ א),  (תהלים  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ֵלִצים,  ב  מוַֹשׁ
ב  ְקֵשׁ רּו ִיְרֵאי ה‘ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַיּ ֱאַמר (מלאכי ג), ָאז ִנְדְבּ ֶנּ רּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶשׁ ִכיָנה ְשׁ ְבֵרי תוָֹרה, ְשׁ ִדּ
ֲאִפּלּו ֶאָחד  ִין ֶשׁ ָנִים. ִמַנּ א ְשׁ מוֹ. ֵאין ִלי ֶאָלּ ֵבי ְשׁ רוֹן ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ה‘ ּוְלחְשׁ ֵתב ֵסֶפר ִזָכּ ָכּ ָמע ַוִיּ ְשׁ ה‘ ַוִיּ
י  ם ִכּ ָדד ְוִידֹּ ב ָבּ ֱאַמר (איכה ג), ֵיֵשׁ ֶנּ רּוְך הּוא קוֵֹבַע לוֹ ָשָׂכר, ֶשׁ דוֹׁש ָבּ ַהָקּ ּתוָֹרה, ֶשׁ ב ְועוֵֹסק ַבּ ּיוֵֹשׁ ֶשׁ

ָנַטל ָעָליו:

ְבֵחי  ִאּלּו ָאְכלּו ִמִזּ ְבֵרי תוָֹרה, ְכּ ְלָחן ֶאָחד ְולֹא ָאְמרּו ָעָליו ִדּ ָאְכלּו ַעל ֻשׁ ה ֶשׁ לָשׁ ְמעוֹן אוֵֹמר, ְשׁ י ִשׁ ג  ַרִבּ
ָאְכלּו ַעל  ה ֶשׁ לָשׁ ִלי ָמקוֹם. ֲאָבל ְשׁ ְלָחנוֹת ְמְלאּו ִקיא צָֹאה ְבּ ל ֻשׁ י ָכּ ֱאַמר (ישעיה כח), ִכּ ֶנּ ֵמִתים, ֶשׁ
ֱאַמר (יחזקאל  ֶנּ רּוְך הּוא, ֶשׁ ל ָמקוֹם ָבּ ְלָחנוֹ ֶשׁ ְבֵרי תוָֹרה, ְכִאּלּו ָאְכלּו ִמֻשּׁ ְלָחן ֶאָחד ְוָאְמרּו ָעָליו ִדּ ֻשׁ

ר ִלְפֵני ה‘: ְלָחן ֲאֶשׁ ר ֵאַלי ֶזה ַהֻשּׁ מא), ַוְיַדֵבּ

ָלה, ֲהֵרי ֶזה  ְלַבָטּ ה ִלּבוֹ  ֶרְך ְיִחיִדי ְוַהְמַפֶנּ ֶדּ ַבּ ְך  ִיָלה ְוַהְמַהֵלּ ַלּ ַבּ עוֹר  ן ֲחִכיַנאי אוֵֹמר, ַהֵנּ ֶבּ י ֲחִניָנא  ד  ַרִבּ
ַנְפׁשוֹ: ב ְבּ ִמְתַחֵיּ
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ֶרְך ֶאֶרץ.  ּנּו עֹל ַמְלכּות ְועֹל ֶדּ ל ָעָליו עֹל ּתוָֹרה, ַמֲעִביִרין ִמֶמּ ל ַהְמַקֵבּ ָנה אוֵֹמר, ָכּ ן ַהָקּ י ְנחּוְנָיא ֶבּ ה  ַרִבּ
ֶרְך ֶאֶרץ: ּנו עֹל ּתוָֹרה, נוְֹתִנין ָעָליו עֹל ַמְלכּות ְועֹל ֶדּ ְוָכל ַהּפוֵֹרק ִמֶמּ

רּוָיה  ִכיָנה ְשׁ ּתוָֹרה, ְשׁ ַבּ ִבין ְועוְֹסִקין  ּיוְֹשׁ ֶשׁ ַפר ֲחַנְנָיה אוֵֹמר, ֲעָשָׂרה  ְכּ א ֶבן ּדוָֹסא ִאיׁש  י ֲחַלְפָתּ ו  ַרִבּ
ֱאַמר (עמוס ט),  ֶנּ ה, ֶשׁ ִין ֲאִפּלּו ֲחִמָשּׁ ֲעַדת ֵאל. ּוִמַנּ ב ַבּ ֱאַמר (תהלים פב), ֱא-לִֹהים ִנָצּ ֶנּ ֵביֵניֶהם, ֶשׁ
ִין  ט. ּוִמַנּ פֹּ ֶקֶרב ֱא-לִֹהים ִיְשׁ ֱאַמר (תהלים פב), ְבּ ֶנּ ה, ֶשׁ לָשׁ ִין ֲאִפּלּו ְשׁ תוֹ ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה. ּוִמַנּ ַוֲאֻגָדּ
ִין  ָמע ְוגוֹ‘. ּוִמַנּ ְשׁ ב ה‘ ַוִיּ ְקֵשׁ רּו ִיְרֵאי ה‘ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַיּ ֱאַמר (מלאכי ג), ָאז ִנְדְבּ ֶנּ ַנִים, ֶשׁ ֲאִפּלּו ְשׁ

יָך: ִמי ָאבוֹא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִתּ יר ֶאת ְשׁ ר ַאְזִכּ קוֹם ֲאֶשׁ ָכל ַהָמּ ֱאַמר (שמות כ), ְבּ ֶנּ ֲאִפּלּו ֶאָחד, ֶשׁ

ָדִוד הּוא אוֵֹמר (דברי  ְבּ ְוֵכן  ּלוֹ.  ְך ֶשׁ ָלּ ְוֶשׁ ה  ַאָתּ ּלוֹ, ֶשׁ ִמֶשּׁ ן לוֹ  ֶתּ ְרּתּוָתא אוֵֹמר,  ַבּ י ֶאְלָעָזר ִאיׁש  ז  ַרִבּ
ּוַמְפִסיק  ְוׁשוֶֹנה  ֶרְך  ַבֶדּ ְך  ַהְמַהֵלּ ְמעוֹן אוֵֹמר,  ִשׁ י  ַרִבּ ָלְך.  ָנַתּנּו  ְדָך  ּוִמָיּ ל  ַהכֹּ ָך  ִמְמּ י  ִכּ הימים א כט) 

ַנְפׁשוֹ: ב ְבּ ִאּלּו ִמְתַחֵיּ תּוב ְכּ ֶאה ִניר ֶזה, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָכּ ֶאה ִאיָלן ֶזה ּוַמה ָנּ ָנתוֹ ְואוֵֹמר, ַמה ָנּ ְשׁ ִמִמּ

ָעָליו  ַמֲעֶלה  ָנתוֹ,  ְשׁ ִמִמּ ֶאָחד  ָבר  ָדּ וֵֹכַח  ַהּשׁ ל  ָכּ ֵמִאיר אוֵֹמר,  י  ַרִבּ ּום  ִמּשׁ אי  ַיַנּ י  ַרִבּ ְבּ אי  ּדוְֹסַתּ י  ח  ַרִבּ
ח ֶאת  ַכּ ְשׁ ן ִתּ ָך ְמאֹד ֶפּ מֹר ַנְפְשׁ ֶמר ְלָך ּוְשׁ ֱאַמר (דברים ד), ַרק ִהָשּׁ ֶנּ ַנְפׁשוֹ, ֶשׁ ב ְבּ ִאּלּו ִמְתַחֵיּ תּוב ְכּ ַהָכּ
ָבְבָך  ְלמּוד לוַֹמר (שם) ּוֶפן ָיסּורּו ִמְלּ ָנתוֹ, ַתּ ר ָראּו ֵעיֶניָך. ָיכוֹל ֲאִפּלּו ָתְקָפה ָעָליו ִמְשׁ ָבִרים ֲאֶשׁ ַהְדּ

ּבוֹ: ב ִויִסיֵרם ִמִלּ ֵשׁ ֵיּ ַנְפׁשוֹ ַעד ֶשׁ ב ְבּ יָך, ָהא ֵאינוֹ ִמְתַחֵיּ ל ְיֵמי ַחֶיּ כֹּ

ָחְכָמתוֹ  ֶמת. ְוכֹל ֶשׁ ְרַאת ֶחְטאוֹ קוֶֹדֶמת ְלָחְכָמתוֹ, ָחְכָמתוֹ ִמְתַקֶיּ ִיּ ל ֶשׁ י ֲחִניָנא ֶבן ּדוָֹסא אוֵֹמר, כֹּ ט  ַרִבּ
ֵמָחְכָמתוֹ,  ין  ְמֻרִבּ ֲעָשׂיו  ַמּ ֶשׁ ל  כֹּ אוֵֹמר,  ָהָיה  הּוא  ֶמת.  ִמְתַקֶיּ ָחְכָמתוֹ  ֵאין  ֶחְטאוֹ,  ְלִיְרַאת  קוֶֹדֶמת 

ֶמת: ֲעָשׂיו, ֵאין ָחְכָמתוֹ ִמְתַקֶיּ ה ִמַמּ ָחְכָמתוֹ ְמֻרָבּ ֶמת. ְוכֹל ֶשׁ ָחְכָמתוֹ ִמְתַקֶיּ
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ִרּיוֹת  ֵאין רּוַח ַהְבּ קוֹם נוָֹחה ֵהיֶמּנּו. ְוכֹל ֶשׁ ִרּיוֹת נוָֹחה ֵהיֶמּנּו, רּוַח ַהָמּ רּוַח ַהְבּ ל ֶשׁ י  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, כֹּ
ל  ֲחִרית, ְוַיִין ֶשׁ ל ַשׁ ָנה ֶשׁ יָנס אוֵֹמר, ֵשׁ י דוָֹסא ֶבן ַהְרִכּ קוֹם נוָֹחה ֵהיֶמּנּו. ַרִבּ נוָֹחה ֵהיֶמּנּו, ֵאין רּוַח ַהָמּ

י ָהָאֶרץ, מוִֹציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעוָֹלם: ל ַעֵמּ י ְכֵנִסּיוֹת ֶשׁ ֵתּ יַבת ָבּ ָצֳהַרִים, ְוִשׂיַחת ַהְיָלִדים, ְויִשׁ

ֲחֵברוֹ  ֵני  ְפּ ין  ְלִבּ ְוַהַמּ ַהּמוֲֹעדוֹת,  ֶאת  ה  ְוַהְמַבֶזּ ים,  ָדִשׁ ַהֳקּ ֶאת  ל  ַהְמַחֵלּ ַהּמוָֹדִעי אוֵֹמר,  ֶאְלָעָזר  י  יא  ַרִבּ
א ַכֲהָלָכה, ַאף  לֹּ ּתוָֹרה ֶשׁ ה ָפִנים ַבּ ֶלּ לוֹם, ְוַהְמַגּ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָשּׁ ִריתוֹ ֶשׁ ֵפר ְבּ ים, ְוַהֵמּ ָבַרִבּ

א: ָידוֹ תוָֹרה ּוַמֲעִשׂים טוִֹבים, ֵאין לוֹ ֵחֶלק ָלעוָֹלם ַהָבּ ׁש ְבּ ֵיּ י ֶשׁ ַעל ִפּ

ִשְׂמָחה: ל ָהָאָדם ְבּ ל ֶאת ָכּ חֶֹרת, ֶוֱהֵוי ְמַקֵבּ ְשׁ ָמֵעאל אוֵֹמר, ֱהֵוי ַקל ָלרֹאׁש ְונוַֹח ַלִתּ י ִיְשׁ ַרִבּ יב 

ר.  יִלין ְלֶעְרָוה. ַמּסוֶֹרת, ְסָיג ַלּתוָֹרה. ַמַעְשׂרוֹת, ְסָיג ָלעֶשׁ י ֲעִקיָבא אוֵֹמר, ְשׂחוֹק ְוַקּלּות רֹאׁש, ַמְרִגּ יג  ַרִבּ
ִתיָקה: ִריׁשּות. ְסָיג ַלָחְכָמה, ְשׁ ְנָדִרים, ְסָיג ַלְפּ

ֱאַמר (בראשית  ֶנּ ְבָרא ְבֶצֶלם, ֶשׁ ִנּ ה ְיֵתָרה נוַֹדַעת לוֹ ֶשׁ ְבָרא ְבֶצֶלם. ִחָבּ ִנּ יד  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ָחִביב ָאָדם ֶשׁ
ה ְיֵתָרה נוַֹדַעת  קוֹם. ִחָבּ ְקְראּו ָבִנים ַלָמּ ִנּ ֶצֶלם ֱא-לִֹהים ָעָשׂה ֶאת ָהָאָדם. ֲחִביִבין ִיְשָׂרֵאל ׁשֶ י ְבּ ט), ִכּ
ן  ַתּ ִנּ ם ַלה‘ ֱאלֵֹהיֶכם. ֲחִביִבין ִיְשָׂרֵאל, ֶשׁ ִנים ַאֶתּ ֱאַמר (דברים יד), ָבּ ֶנּ קוֹם, ֶשׁ ְקְראּו ָבִנים ַלָמּ ִנּ ָלֶהם ֶשׁ
ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ָהעוָֹלם,  ִנְבָרא  ּבוֹ  ֶשׁ ה  ֶחְמָדּ ִלי  ְכּ ָלֶהם  ן  ַתּ ִנּ ֶשׁ ָלֶהם  נוַֹדַעת  ְיֵתָרה  ה  ִחָבּ ה.  ֶחְמָדּ ִלי  ְכּ ָלֶהם 

ֲעזֹבּו: י ָלֶכם, ּתוָֹרִתי ַאל ַתּ י ֶלַקח טוֹב ָנַתִתּ (משלי ד), ִכּ

ֲעֶשׂה: ל ְלִפי רֹב ַהַמּ ל ָצפּוי, ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה, וְבטוֹב ָהעוָֹלם ִנּדוֹן. ְוַהכֹּ ַהכֹּ טו 

פרק
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ְוַהֶחְנָוִני  תּוָחה,  ְפּ ַהֲחנּות  ים.  ַהַחִיּ ל  ָכּ ַעל  ְפרּוָסה  ּוְמצּוָדה  ֵעָרבוֹן,  ָבּ ָנתּון  ל  ַהכֹּ אוֵֹמר,  ָהָיה  טז  הּוא 
ִדיר  ִאים ַמֲחִזיִרים ָתּ ָבּ ד ּכוֶֹתֶבת, ְוָכל ָהרוֶֹצה ִלְלווֹת ָיבוֹא ְוִיְלֶוה, ְוַהַגּ תּוַח, ְוַהָיּ ְנָקס ָפּ יף, ְוַהִפּ ַמִקּ
ין ֱאֶמת,  ין ִדּ ְסמוֹכּו, ְוַהִדּ ִיּ ְעּתוֹ, ְוֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ֶשּׁ א ִמַדּ לֹּ ְעּתוֹ ְוֶשׁ ָכל יוֹם, ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַדּ ְבּ

עּוָדה: ן ַלְסּ ל ְמֻתָקּ ְוַהכֹּ

ֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ּתוָֹרה. ִאם ֵאין  ֶרְך ֶאֶרץ. ִאם ֵאין ֶדּ ן ֲעַזְרָיה אוֵֹמר, ִאם ֵאין ּתוָֹרה, ֵאין ֶדּ י ֶאְלָעָזר ֶבּ יז  ַרִבּ
יָנה. ִאם  ַעת, ֵאין ִבּ ַעת. ִאם ֵאין ַדּ יָנה, ֵאין ָדּ ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה. ִאם ֵאין ִיְרָאה, ֵאין ָחְכָמה. ִאם ֵאין ִבּ
ֲעָשׂיו, ְלָמה  ה ִמַמּ ָחְכָמתוֹ ְמֻרָבּ ל ֶשׁ ֵאין ֶקַמח, ֵאין ּתוָֹרה. ִאם ֵאין ּתוָֹרה, ֵאין ֶקַמח. הּוא ָהָיה אוֵֹמר, כֹּ
ֱאַמר  ֶנּ ָניו, ֶשׁ ָאה ְועוְֹקַרּתּו ְוהוְֹפַכּתּו ַעל ָפּ יו ֻמָעִטין, ְוָהרּוַח ָבּ ָרָשׁ ין ְוָשׁ ֲעָנָפיו ְמֻרִבּ הּוא דוֶֹמה, ְלִאיָלן ֶשׁ
ר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְולֹא  ְדָבּ ִמּ ַכן ֲחֵרִרים ַבּ י ָיבוֹא טוֹב ְוָשׁ ֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ִכּ ַעְרָער ָבּ (ירמיה יז), ְוָהָיה ְכּ
ין,  יו ְמֻרִבּ ָרָשׁ ֲעָנָפיו ֻמָעִטין ְוָשׁ ין ֵמָחְכָמתוֹ, ְלָמה הּוא דוֶֹמה, ְלִאיָלן ֶשׁ יו ְמֻרִבּ ֲעָשׁ ַמּ ל ֶשׁ ב. ֲאָבל כֹּ ֵתֵשׁ
ֱאַמר (שם), ְוָהָיה  ֶנּ קוֹמוֹ, ֶשׁ בוֹת ּבוֹ ֵאין ְמִזיִזין אוֹתוֹ ִמְמּ אוֹת ְונוְֹשׁ עוָֹלם ָבּ ָבּ ל ָהרּוחוֹת ֶשׁ ֲאִפּלּו ָכּ ֶשׁ
ֶרת  צֹּ ַנת ַבּ יו ְולֹא ִיְרֶאה ִכי ָיבֹא חֹם, ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן, וִבְשׁ ָרָשׁ ח ָשׁ ַלּ תּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַשׁ ֵעץ ָשׁ ְכּ

ִרי: לֹא ִיְדָאג, ְולֹא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשוֹת ֶפּ

ְטְרָיאוֹת,  ְוִגַמּ קּופוֹת  ְתּ ֲהָלכוֹת.  ּגּוֵפי  ֵהן  ֵהן  ה,  ִנָדּ ּוִפְתֵחי  ין  ִקִנּ אוֵֹמר,  ִחְסָמא  ן  ֶבּ ֱאִליֶעֶזר  י  יח  ַרִבּ
ָראוֹת ַלָחְכָמה: ְרְפּ ַפּ
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ָיא אוֵֹמר: ן ֲעַקְשׁ י ֲחַנְנָיא ֶבּ ַרִבּ
רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָרָצה ַהָקּ

ְלַזּכוֹת ֶאת ִיְשָׂרֵאל, 
ה ָלֶהם ּתוָֹרה ּוִמְצוֹת,  ְלִפיָכְך ִהְרָבּ

ֱאַמר: ה‘ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ  ֶנּ ֶשׁ
יר. יל ּתוָֹרה ְוַיְאִדּ ַיְגִדּ
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חכם יעקב חיים סופר

מלמד שמשה רבינו רצה לזכות לכלל בני אדם ולאומות.

’אמר משה לפני הקב“ה: ריבונו של עולם משבעים אומות שיש לך, אין 
משה  איך  ז“ל  המפרשים  והקשו   - בלבד?!‘  לישראל  אלא  מצווני  אתה 
רבינו, עליו השלום, מלאו ליבו לבקש מאתו יתברך, שיצווה לו על אומה 
אחרת לקיום מצוות?! ... ונראה לעניות דעתי לתרץ, בעזרת השם, שמשה 

רבינו, עליו השלום, רוצה לזכות לבני אדם ובכלל רצה לזכות לאומות.
ישמח ישראל, שמות, פרשת תצווה, ירושלים תשמ“ט (1989), עמ‘ רל

חכם יעקב חיים סופר (1939-1870) נולד בבגדד. נתחנך בישיבת ’מדרש בית זליכה‘. לפרנסתו 
עבד כסופר סת“ם. בראש חודש אייר תרס“ד (1904) עלה לארץ ישראל. הוא גר בירושלים 
ולמד בישיבת המקובלים ’בית אל‘. בשנת תרס“ט (1909) הקים יחד עם רבנים יוצאי בגדד 
את בית הכנסת ’שושנים לדוד‘ בשכונת בית ישראל, ובו היה דורש בשבתות וימים טובים. 
הותיר למעלה מ-10 חיבורים, חלקם עדיין בכתב יד, אך נודע בעיקר בזכות חיבורו ההלכתי ’כף החיים‘, 
ליקוטי דינים ופסקי הלכה על שלחן ערוך. בחיבוריו: ’חזיונות יעקב‘ - קרוב ל-800 חלומות חזיונות וגילויים 
שנתגלו לו ורשמם. נפטר ביום שבת ט‘ סיוון ה‘תרצ“ט (1939), ונקבר בחלקת החסידים לעדת הבבלים 

שבהר הזיתים.
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פרק
ד׳

ל ִיְשָׂרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק  ָכּ
א,  ָלעוָֹלם ַהָבּ

יִקים  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר: ְוַעֵמּ ֶנּ ֶשׁ
ְלעוָֹלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ 

ַעי  ֵנֶצר ַמָטּ
ֵאר: ַמֲעֵשׂה ָיַדי ְלִהְתָפּ
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חכם חיים פלאג‘י

מלמד, שמי שאין לו זכות משלו, יש לו איש מאת רעהו כשותף.

השותפים  כדין  והם  לזה,  זה  ערבים  ישראל  שכל  בידנו  שמקובל  כיוון 
מאת  איש  לישראל,  זכות  יש  ובלימודה,  התורה  וקיום  המצוות  בעשיית 

רעהו בתורה ובמעשים טובים שעושה, כדין שותף שיש לו חלק. ... 

ויפה מביא ראיה מקרא: ’ועמך כולם צדיקים‘ - ולכל אחד יש לו משלו, 
ואם המצא תמצא ריקנים שבישראל גמורים, עם כל זה ’לעולם ירשו ארץ‘ 

- לעולם, בא לרבות אף למי, שאין לו משלו.
פעולת צדיק לחיים, הוצאת שיח ישראל, ירושלים, תשנ“ח (1998), עמ‘ א

חכם חיים פלאג‘י (1868-1788) נולד באיזמיר. בשנת תקע“ג (1813) קיבל את הסמכתו כחכם 
השלם מידי סבו, הראשון לציון חכם רפאל יוסף חזן. בשנת תקצ“ז (1837) נתמנה לאב בית 
הדין הגדול באיזמיר, ובשנת תרט“ו (1857) נתמנה למשרה הרמה ביותר באיזמיר - ’החכם 
באשי‘. כתב למעלה מ-80 חיבורים, אך 54 מספריו עלו באש בשרפה הגדולה שהחריבה את 
שכונת היהודים באיזמיר ביום י“א באב תר“א (1841). את חלקם הצליח להעלות חזרה. נפטר ביום י“ז שבט 

תרכ“ח (1868), ונקבר בבית העלמין העתיק באיזמיר. 
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י  ִכּ י  ְלִתּ ִהְשַׂכּ ַדי  ְמַלְמּ ל  ִמָכּ ֱאַמר (תהלים קיט),  ֶנּ ֶשׁ ָאָדם,  ל  ִמָכּ ַהּלוֵֹמד  ָחָכם,  ֵאיֶזהּו  זוָֹמא אוֵֹמר,  ן  א  ֶבּ
ל  ּבוֹר ּומֵשׁ ִים ִמִגּ ֱאַמר (משלי טז), טוֹב ֶאֶרְך ַאַפּ ֶנּ י. ֵאיֶזהּו ִגּבוֹר, ַהּכוֵֹבׁש ֶאת ִיְצרוֹ, ֶשׁ ֵעְדוֶֹתיָך ִשׂיָחה ִלּ
ֶריָך  י תֹאֵכל ַאְשׁ יָך ִכּ ֶפּ ֱאַמר (תהלים קכח), ְיִגיַע ַכּ ֶנּ ֶחְלקוֹ, ֶשׁ ֵׂמַח ְבּ יר ַהָשּ ֵכד ִעיר. ֵאיֶזהּו ָעִשׁ רּוחוֹ ִמלֹּ ְבּ
ֱאַמר  ֶנּ ִרּיוֹת, ֶשׁ ד ֶאת ַהְבּ ד, ַהְמַכֵבּ א. ֵאיֶזהּו ְמֻכָבּ ה. וטוֹב ָלְך, ָלעוָֹלם ַהָבּ עוָֹלם ַהֶזּ ֶריָך, ָבּ ְוטוֹב ָלְך. ַאְשׁ

ד ּובַֹזי ֵיָקלּו: ַדי ֲאַכֵבּ י ְמַכְבּ (שמואל א ב), ִכּ

ַוֲעֵבָרה  ִמְצָוה,  ּגוֶֹרֶרת  ְצָוה  ִמּ ֶשׁ ָהֲעֵבָרה.  ִמן  ּובוֵֹרַח  ַבֲחמּוָרה),  (ְכּ ה  ַקָלּ ְלִמְצָוה  ֱהֵוי ָרץ  אי אוֵֹמר,  ַעַזּ ן  ב  ֶבּ
ַׂכר ִמְצָוה, ִמְצָוה. ּוְשַׂכר ֲעֵבָרה, ֲעֵבָרה: ְשּ גוֶֹרֶרת ֲעֵבָרה. ֶשׁ

ָעה ְוֵאין  ֵאין לוֹ ָשׁ ֵאין ְלָך ָאָדם ֶשׁ ָבר, ֶשׁ ִהי ַמְפִליג ְלָכל ָדּ ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם, ְוַאל ְתּ ג  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ַאל ְתּ
ֵאין לוֹ ָמקוֹם: ְלָך ָדָבר ֶשׁ

רוָֹקא אוֵֹמר,  ן ְבּ י יוָֹחָנן ֶבּ ה. ַרִבּ ְקַות ֱאנוֹׁש ִרָמּ ִתּ ַפל רּוַח, ׁשֶ י ְלִויָטס ִאיׁש ַיְבֶנה אוֵֹמר, ְמאֹד ְמאֹד ֱהֵוי ְשׁ ד  ַרִבּ
ם: ִחּלּול ַהֵשּׁ לּוי. ֶאָחד ׁשוֵֹגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ְבּ ּנּו ַבָגּ ֶתר, ִנְפָרִעין ִמֶמּ ֵסּ ַמִים ַבּ ם ָשׁ ל ֵשׁ ל ַהְמַחֵלּ ָכּ

ד. ְוַהּלוֵֹמד ַעל  ָידוֹ ִלְלמוֹד ּוְלַלֵמּ יִקין ְבּ ד, ַמְסִפּ נוֹ) אוֵֹמר, ַהּלוֵֹמד ּתוָֹרה ַעל ְמָנת ְלַלֵמּ ָמֵעאל (ְבּ י ִיְשׁ ה  ַרִבּ
ֲעָטָרה  ֲעֵשׂם  ַתּ ַאל  ָצדוֹק אוֵֹמר,  י  ַרִבּ ְוַלֲעׂשוֹת.  מוֹר  ִלְשׁ ד  ּוְלַלֵמּ ִלְלמוֹד  ָידוֹ  ְבּ יִקין  ַמְסִפּ ַלֲעׂשוֹת,  ְמָנת 
ל  , ָכּ א, ֳחָלף. ָהא ָלַמְדָתּ ַתָגּ ׁש ְבּ ֵמּ ַתּ ל אוֵֹמר, ּוְדִאְשׁ ֶהם. ְוָכְך ָהָיה ִהֵלּ ם ַלְחּפוֹר ָבּ ֶהם, ְולֹא ַקְרדֹּ ל ָבּ ֵדּ ְלִהְתַגּ

יו ִמן ָהעוָֹלם: ְבֵרי תוָֹרה, נוֵֹטל ַחָיּ ֱהֶנה ִמִדּ ַהֶנּ

ל  ל ֶאת ַהּתוָֹרה, גּופוֹ ְמֻחָלּ ִרּיוֹת. ְוָכל ַהְמַחֵלּ ד ַעל ַהְבּ ד ֶאת ַהּתוָֹרה, ּגּופוֹ ְמֻכָבּ ל ַהְמַכֵבּ י יוֵֹסי אוֵֹמר, ָכּ ו  ַרִבּ
ִריוֹת: ַעל ַהְבּ
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ִלּבוֹ  ס  ְוַהַגּ ְוא.  ָשׁ בּוַעת  ּוְשׁ ְוָגֵזל  ֵאיָבה  ּנּו  ִמֶמּ ּפוֵֹרק  ין,  ַהִדּ ִמן  ַעְצמוֹ  ַהחוֵֹשְׂך  אוֵֹמר,  נוֹ  ְבּ ָמֵעאל  ִיְשׁ י  ז  ַרִבּ
ע ְוַגס רּוַח: ְבהוָֹרָאה, ׁשוֶֹטה ָרָשׁ

ִאין ְולֹא  ֵהן ַרָשּׁ י, ֶשׁ לּו ַדְעִתּ אַמר ַקְבּ א ֶאָחד. ְוַאל תֹּ ן ְיִחיִדי ֶאָלּ ֵאין ָדּ ִהי ָדן ְיִחיִדי, ֶשׁ ח  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ַאל ְתּ
ה: ָאָתּ

ר,  ל ֶאת ַהּתוָֹרה ֵמעֶשׁ ר. ְוָכל ַהְמַבֵטּ ָמּה ֵמעֶשׁ ם ֶאת ַהּתוָֹרה ֵמעִֹני, סוֹפוֹ ְלַקְיּ ל ַהְמַקֵיּ י יוָֹנָתן אוֵֹמר, ָכּ ט  ַרִבּ
ָלּה ֵמעִֹני: סוֹפוֹ ְלַבְטּ

ִמן  ְלָתּ  ַטּ ִבּ ְוִאם  ָאָדם.  ָכל  ְפֵני  ִבּ ַפל רּוַח  ְשׁ ֶוֱהֵוי  ּתוָֹרה.  ַבּ ַוֲעסוֹק  ֵעֶסק,  ָבּ ְמַמֵעט  ֱהֵוי  ֵמִאיר אוֵֹמר,  י  י  ַרִבּ
ן ָלְך: ה ִלֶתּ ְך. ְוִאם ָעַמְלָתּ ַבּתוָֹרה, ֶיׁש (לוֹ) ָשָׂכר ַהְרֵבּ ֶנְגָדּ ה ְכּ ֵטִלים ַהְרֵבּ ַהּתוָֹרה, ֶיׁש ְלָך ְבּ

ן ַיֲעקֹב אוֵֹמר, ָהעוֶֹשׂה ִמִצָוה ַאַחת, קוֶֹנה לוֹ ְפַרְקִליט ֶאָחד. ְוָהעוֵֹבר ֲעֵבָרה ַאַחת, קוֶֹנה לוֹ  י ֱאִליֶעֶזר ֶבּ יא  ַרִבּ
ה  ֵנִסָיּ ל ְכּ ָלר אוֵֹמר, ָכּ ְנְדּ י יוָֹחָנן ַהַסּ ְרָענּות. ַרִבּ ְפֵני ַהֻפּ ְתִריס ִבּ ׁשּוָבה ּוַמֲעִשׂים טוִֹבים, ִכּ יגוֹר ֶאָחד. ְתּ ַקֵטּ

ם: ַמִים, ֵאין סוָֹפה ְלִהְתַקֵיּ ם ָשׁ ֵאיָנּה ְלֵשׁ ם. ְוֶשׁ ַמִים, סוָֹפּה ְלִהְתַקֵיּ ם ָשׁ ִהיא ְלֵשׁ ֶשׁ

ְך, ּומוָֹרא  מוָֹרא ַרָבּ ְך, ּוְכבוֹד ֲחֵבְרָך ְכּ ָלּ ֶשׁ ְלִמיְדָך ָחִביב ָעֶליָך ְכּ ּמּוַע אוֵֹמר, ְיִהי ְכבוֹד ַתּ ן ַשׁ י ֶאְלָעָזר ֶבּ יב  ַרִבּ
ָמִים: מוָֹרא ָשׁ ְך ְכּ ַרָבּ

ה ְכָתִרים  לָשׁ ְמעוֹן אוֵֹמר, ְשׁ י ִשׁ ְלמּוד עוָֹלה ָזדוֹן. ַרִבּ ְגַגת ַתּ ִשּׁ ַתְלמּוד, ֶשׁ י ְיהּוָדה אוֵֹמר, ֱהֵוי ָזִהיר ְבּ יג  ַרִבּ
יֶהן: ֵבּ ם טוֹב עוֶֹלה ַעל ַגּ ה ְוֶכֶתר ַמְלכּות, ְוֶכֶתר ֵשׁ ֻהָנּ ֶתר ּתוָֹרה ְוֶכֶתר ְכּ ֵהם, ֶכּ
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מּוָה ְבָיֶדָך.  ֲחֵבֶריָך ְיַקְיּ ִהיא ָתבוֹא ַאֲחֶריָך, ֶשׁ אַמר ֶשׁ י ְנהוַֹראי אוֵֹמר, ֱהֵוי גוֶֹלה ִלְמקוֹם ּתוָֹרה ְוַאל תֹּ יד  ַרִבּ
ֵען: ָשּׁ יָנְתָך ַאל ִתּ ְוֶאל ִבּ

י ַמְתָיא ֶבן ָחָרׁש אוֵֹמר,  יִקים. ַרִבּ ִדּ ּסּוֵרי ַהַצּ ִעים ְוַאף לֹא ִמִיּ ְלַות ָהְרָשׁ ָיֵדינּו לֹא ִמַשּׁ אי אוֵֹמר, ֵאין ְבּ י ַיַנּ טו  ַרִבּ
ּוָעִלים: ִהי רֹאׁש ַלּשׁ ל ָאָדם. ֶוֱהֵוי ָזָנב ָלֲאָריוֹת, ְוַאל ְתּ לוֹם ָכּ ְשׁ ים ִבּ ֱהֵוי ַמְקִדּ

ֵנס  ָכּ ִתּ ֵדי ֶשׁ רוְֹזדוֹר, ְכּ א. ַהְתֵקן ַעְצְמָך ַבְפּ ְפֵני ָהעוָֹלם ַהָבּ רוְֹזדוֹר ִבּ ה ּדוֶֹמה ַלְפּ י ַיֲעקֹב אוֵֹמר, ָהעוָֹלם ַהֶזּ טז  ַרִבּ
ַרְקִלין: ַלְטּ

א. ְוָיָפה  י ַהעוָֹלם ַהָבּ ל ַחֵיּ ה, ִמָכּ עוָֹלם ַהֶזּ ְתׁשּוָבה ּוַמֲעִשׂים טוִֹבים ָבּ ָעה ַאַחת ִבּ יז  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ָיָפה ָשׁ
ה: י ָהעוָֹלם ַהֶזּ ל ַחֵיּ א, ִמָכּ עוָֹלם ַהָבּ ל קוַֹרת רּוַח ָבּ ָעה ַאַחת ֶשׁ ָשׁ

ל  ֻמָטּ תוֹ  ֵמּ ָעה ֶשׁ ָשׁ ְבּ ֲעסוֹ, ְוַאל ְתַנֲחֶמּנּו  ַעת ַכּ ְשׁ ִבּ ה ֶאת ֲחֵבְרָך  ַרֶצּ ן ֶאְלָעָזר אוֵֹמר, ַאל ְתּ ֶבּ ְמעוֹן  י ִשׁ יח  ַרִבּ
ַעת ַקְלָקָלתוֹ: ְשׁ ל ִלְראוֹתוֹ ִבּ ֵדּ ַתּ ְשׁ ַעת ִנְדרוֹ, ְוַאל ִתּ ְשׁ ַאל לוֹ ִבּ ְשׁ ְלָפָניו, ְוַאל ִתּ

ן ִיְרֶאה ה‘ ְוַרע  ָך, ֶפּ לוֹ ַאל ָיֵגל ִלֶבּ ְשׁ ְשָׂמח ּוִבָכּ ְנפֹל אוִֹיְביָך ַאל ִתּ ָטן אוֵֹמר, (משלי כד) ִבּ מּוֵאל ַהָקּ יט  ְשׁ
יב ֵמָעָליו ַאּפוֹ: ֵעיָניו ְוֵהִשׁ ְבּ

ן ֲאבּוָיה אוֵֹמר, ַהּלוֵֹמד ֶיֶלד ְלָמה הּוא דוֶֹמה, ִלְדיוֹ ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָדׁש. ְוַהּלוֵֹמד ָזֵקן ְלָמה  ע ֶבּ כ  ֱאִליָשׁ
ים  ַטִנּ ְבִלי אוֵֹמר, ַהּלוֵֹמד ִמן ַהְקּ ַפר ַהַבּ י יוֵֹסי ַבר ְיהּוָדה ִאיׁש ְכּ הּוא דוֶֹמה, ִלְדיוֹ ְכתּוָבה ַעל ְנָיר ָמחּוק. ַרִבּ
ֵקִנים ְלָמה הּוא דוֶֹמה, ְלאוֵֹכל  ּתוֹ. ְוַהּלוֵֹמד ִמן ַהְזּ ְלָמה הּוא דוֶֹמה, ְלאוֵֹכל ֲעָנִבים ֵקהוֹת ְוׁשוֶֹתה ַיִין ִמִגּ
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ׁש ַקְנַקן ָחָדׁש  ׁש ּבוֹ. ִיֵ ֶיּ ה ֶשׁ א ַבֶמּ ְנַקן, ֶאָלּ ַקּ ל ַבּ ֵכּ ְסַתּ י אוֵֹמר, ַאל ִתּ ן. ַרִבּ ׁשּולוֹת ְוׁשוֶֹתה ַיִין ָיָשׁ ֲעָנִבים ְבּ
ֲאִפּלּו ָחָדׁש ֵאין ּבוֹ: ן ֶשׁ ן, ְוָיָשׁ ָמֵלא ָיָשׁ

בוֹד מוִֹציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעוָֹלם: ֲאָוה ְוַהָכּ ְנָאה ְוַהַתּ ר אוֵֹמר, ַהִקּ ָפּ י ֶאְלָעָזר ַהַקּ ַרִבּ כא 

הּוא ֵאל, הּוא  ַדע ֶשׁ ים ִלּדוֹן. ֵליַדע ְלהוִֹדיַע ּוְלִהָוּ ִתים ְלֵהָחיוֹת, ְוַהַחִיּ ּלוִֹדים ָלמּות, ְוַהֵמּ כב  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ַהִיּ
ֵאין  רּוְך הּוא, ֶשׁ ין, ְוהּוא ָעִתיד ָלדּון. ָבּ ַעל ִדּ ן, הּוא ֵעד, הּוא ַבּ ָיּ ִבין, הּוא ַהַדּ ַהּיוֵֹצר, הּוא ַהּבוֵֹרא, הּוא ַהֵמּ
ּבוֹן.  ל ְלִפי ַהֶחְשׁ ַהכֹּ ּלוֹ. ְוַדע ׁשֶ ל ֶשׁ ַהכֹּ ח ׁשוַֹחד, ֶשׁ ְכָחה ְולֹא ַמּשׂוֹא ָפִנים ְולֹא ִמַקּ ְלָפָניו לֹא ַעְוָלה ְולֹא ִשׁ
ְרֲחָך  ה נוָֹלד), ְוַעל ָכּ ְרֲחָך ַאָתּ ה נוָֹצר, (ְוַעל ָכּ ְרֲחָך ַאָתּ ַעל ָכּ ית ָמנוֹס ָלְך, ֶשׁ אוֹל ֵבּ ַהְשּׁ ְוַאל ַיְבִטיֲחָך ִיְצֶרָך ֶשׁ
ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּבוֹן  ְוֶחְשׁ ין  ִדּ ן  ִלֵתּ ָעִתיד  ה  ַאָתּ ְרֲחָך  ָכּ ְוַעל  ֵמת,  ה  ַאָתּ ָכְרֲחָך  ְוַעל  ַחי,  ה  ַאָתּ

רּוְך הּוא: דוֹׁש ָבּ ַהָקּ
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ָיא אוֵֹמר: ן ֲעַקְשׁ י ֲחַנְנָיא ֶבּ ַרִבּ
רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָרָצה ַהָקּ

ְלַזּכוֹת ֶאת ִיְשָׂרֵאל, 
ה ָלֶהם ּתוָֹרה ּוִמְצוֹת,  ְלִפיָכְך ִהְרָבּ

ֱאַמר: ה‘ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ  ֶנּ ֶשׁ
יר. יל ּתוָֹרה ְוַיְאִדּ ַיְגִדּ
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חכם משה בישי מימון

מלמד זכות משה, שזיכה הרבים, להבינם הטעמים כשולחן ערוך.

מה שדקדק התנא ואמר: ’משה זכה וזיכה את הרבים - זכות רבים תלוי 
’אין לו אלא תורה‘ - אלא  בו‘. כי לא היה חס וחלילה מכלל האומרים: 
זיכה את הרבים, לזכותם בתורה, וטרח ויגע עמהם בלימודם לזכותם ולזה 
זכות הרבים תלוי בו. ... ולפי רש“י: ’ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם‘ 
- שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: לא תעלה על דעתך לומר, אשנה 
להם הפרק וההלכה ב‘ או ג‘ פעמים עד שתהא שגורה בפיהם כמשנתה, 
ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר: ’אשר תשים 

לפניהם‘ - כשולחן ערוך ומוכן לפני האדם.
המילואים למשה, ג‘רבא, תרצ“ב (1932), עמ‘ קסג, א-ב

חכם משה בישי מימון נולד בעיר גאבס שבתוניס. היה תלמידו של חכם אברהם עלוש, והוא 
השתדל והוציא לאור את ספרו ’דברי ברית‘. לימים, היה לרבה של העיר גאבס, דיין מורה 
צדק, דרשן וחזן. בנו עזר נרצח בחיי אביו, רחמנא ליצלן. נפטר ביום י“א תמוז תרפ“ח (1928), 
ונקבר בעירו גאבס. לאחר הקמת המדינה הועלו עצמותיו ארצה, והוא נטמן בבית העלמין 

בבאר שבע. הוא הותיר אחריו כתבים שונים, ובהם: ’דברי משה‘, ’המילואים למשה‘, ו‘ישיר משה‘.
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ה׳

ל ִיְשָׂרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק  ָכּ
א,  ָלעוָֹלם ַהָבּ

יִקים  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר: ְוַעֵמּ ֶנּ ֶשׁ
ְלעוָֹלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ 

ַעי  ֵנֶצר ַמָטּ
ֵאר: ַמֲעֵשׂה ָיַדי ְלִהְתָפּ
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חכם מארי יחיא בדיחי

מלמד שכל ישראל יש להם חלק בתורה.

כל ישראל יש להם חלק בתורה, וכל אחד קיבלה נשמתו בסיני מה ששייך 
נשמתו לחדש בתורה.

חן טוב, מתוך ההקדמה, דפוס דרור, ירושלים, תש“ל (1970)

חכם יחיא בדיחי (1887-1803) נולד בצנעא שבתימן. היה בקי הן בתורת הנגלה, הן בתורת 
הנסתר. לפרנסתו עסק בכתיבת ספרי תורה. בשנת תר“ד (1843) סבלו יהודי צנעא מגזרות 
שונות, וחכם בדיחי נכלא ועונה בבית האסורים. לאחר זמן קצר נמלט וגלה לעיר כוכאבן, ובה 
עמד בראש הקהילה היהודית. בשנת תרל“ד (1873) לאחר כיבוש צנעא בידי התורכים, שב 
מארי יחיא בדיחי לצנעא, ועמד בראש הישיבה הכללית. הוא זכה להשאיר אחריו תלמידים גדולים בתורה, 
כמו מארי שלום אלשיך. נפטר ביום ט“ז תשרי תרמ“ח (1887). הותיר אחריו שני ספרים: ’לחם תודה‘ - 

קיצור הלכות שחיטה ו‘חן טוב‘ - דרושים על התורה ושו“ת.
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ַרע  א ְלִהָפּ ְראוֹת, ֶאָלּ ְלמּוד לוַֹמר, ַוֲהלֹא ְבַמֲאָמר ֶאָחד ָיכוֹל ְלִהָבּ ֲעָשָׂרה ַמֲאָמרוֹת ִנְבָרא ָהעוָֹלם. ּוַמה ַתּ א  ַבּ
ִמין  ַקְיּ ְמּ יִקים ֶשׁ ִדּ ן ָשָׂכר טוֹב ַלַצּ ֲעָשָׂרה ַמֲאָמרוֹת, ְוִלֵתּ ְבָרא ַבּ ִנּ ִדין ֶאת ָהעוָֹלם ֶשׁ ַאְבּ ְמּ ִעים ֶשׁ ִמן ָהְרָשׁ

ֲעָשָׂרה ַמֲאָמרוֹת: ְבָרא ַבּ ִנּ ֶאת ָהעוָֹלם ֶשׁ

ל ַהּדוֹרוֹת ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין ַעד  ָכּ ִים ְלָפָניו, ֶשׁ ה ֶאֶרְך ַאַפּ ָמּ ב  ֲעָשָׂרה דוֹרוֹת ֵמָאָדם ְוַעד נַֹח, ְלהוִֹדיַע ַכּ
ל  ָכּ ִים ְלָפָניו, ֶשׁ ה ֶאֶרְך ַאַפּ ָמּ ַח ְוַעד ַאְבָרָהם, ְלהוִֹדיַע ַכּ ּבּול. ֲעָשָׂרה דוֹרוֹת ִמנֹּ ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהַמּ ֶשׁ

ם: ָלּ ל (ָעָליו) ְשַׂכר ֻכּ א ַאְבָרָהם ְוִקֵבּ ָבּ ַהּדוֹרוֹת ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין, ַעד ֶשׁ

ַאְבָרָהם  ל  ֶשׁ תוֹ  ִחָבּ ה  ָמּ ַכּ ְלהוִֹדיַע  ם,  ֻכָלּ ְבּ ְוָעַמד  לוֹם  ַהָשּׁ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ה  ִנְתַנָסּ ִנְסיוֹנוֹת  ג  ֲעָשָׂרה 
לוֹם: ָאִבינּו ָעָליו ַהָשּׁ

ַעל  רּוְך הּוא  ָבּ דוֹׁש  ַהָקּ ֵהִביא  ַמּכוֹת  (ֶעֶשׂר  ם.  ַהָיּ ַעל  ַוֲעָשָׂרה  ְבִמְצַרִים  ַלֲאבוֵֹתינּו  ַנֲעׂשּו  ים  ִנִסּ ד  ֲעָשָׂרה 
ר,  ְדָבּ ַבִמּ הּוא  רּוְך  ָבּ קוֹם  ַהָמּ ֶאת  ֲאבוֵֹתינּו  ִנּסּו  ִנְסיוֹנוֹת  ֲעָשָׂרה  ם).  ַהָיּ ַעל  ְוֶעֶשׂר  ִמְצַרִים  ְבּ ים  ְצִרִיּ ַהִמּ

קוִֹלי: ְמעּו ְבּ ָעִמים ְולֹא ָשׁ ֱאַמר (במדבר יד), ַוְיַנּסּו אִֹתי ֶזה ֶעֶשׂר ְפּ ֶנּ ֶשׁ

ַשׂר  ֶדׁש, ְולֹא ִהְסִריַח ְבּ ַשׂר ַהקֹּ ה ֵמֵריַח ְבּ יָלה ִאָשּׁ ׁש. לֹא ִהִפּ ְקָדּ ֵבית ַהִמּ ים ַנֲעׂשו ַלֲאבוֵֹתינּו ְבּ ה  ֲעָשָׂרה ִנִסּ
ּפּוִרים, ְולֹא ִכּבּו  יוֹם ַהִכּ דוֹל ְבּ ַחִים, ְולֹא ֵאַרע ֶקִרי ְלכֵֹהן ָגּ ְטְבּ ֵבית ַהִמּ ֶדׁש ֵמעוָֹלם, ְולֹא ִנְרָאה ְזבּוב ְבּ ַהקֹּ
י  ֵתּ ּוִבְשׁ עֶֹמר  ן, ְולֹא ִנְמָצא ְפסּול ָבּ ֲעָרָכה, ְולֹא ָנְצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָשׁ ל ֲעֵצי ַהַמּ ִמים ֵאׁש ֶשׁ ְגָשׁ
ַלִים ֵמעוָֹלם,  ירּוָשׁ יק ָנָחׁש ְוַעְקָרב ִבּ ֲחִוים ְרָוִחים, ְולֹא ִהִזּ ַתּ ִנים, עוְֹמִדים ְצפּוִפים ּוִמְשׁ ֶחם ּוְבֶלֶחם ַהָפּ ַהֶלּ

ַלִים: ירּוָשׁ ָאִלין ִבּ קוֹם ֶשׁ ְולֹא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברוֹ ַצר ִלי ַהָמּ

ת,  ֶשׁ ֵאר, ּוִפי ָהָאתוֹן, ְוַהֶקּ י ָהָאֶרץ, ּוִפי ַהְבּ ָמׁשוֹת, ְוֵאּלו ֵהן, ִפּ ין ַהְשּׁ ת ֵבּ ָבּ ו  ֲעָשָׂרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְבֶעֶרב ַשׁ
ה,  ל מֶשׁ יִקין, וְקבּוָרתוֹ ֶשׁ ִזּ ב, ְוַהּלּוחוֹת. ְוֵיׁש אוְֹמִרים, ַאף ַהַמּ ְכָתּ ָתב, ְוַהִמּ ִמיר, ְוַהְכּ ה, ְוַהָשּׁ ֶטּ ן, ְוַהַמּ ְוַהָמּ

פרק
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ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ְוֵיׁש אוְֹמִרים, ַאף ְצָבת ִבְצָבת ֲעׂשּוָיה: ְוֵאילוֹ ֶשׁ

ָחְכָמה ּוְבִמְנָין, ְוֵאינוֹ  ּנּו ְבּ הּוא ָגדוֹל ִמֶמּ ְפֵני ִמי ֶשׁ ר ִבּ ָחָכם. ָחָכם ֵאינוֹ ְמַדֵבּ ְבָעה ֶבּ ֶלם ְוִשׁ גֹּ ְבָעה ְדָבִרים ַבּ ז  ִשׁ
ֲהָלָכה, ְואוֵֹמר ַעל ִראׁשוֹן ִראׁשוֹן ְוַעל  יב ַכּ ִעְנָין ּוֵמִשׁ יב, ׁשוֵֹאל ָכּ ְבֵרי ֲחֵברוֹ, ְוֵאינוֹ ִנְבָהל ְלָהִשׁ ִנְכָנס ְלתוְֹך ִדּ

ֶלם: גֹּ י, ּומוֶֹדה ַעל ָהֱאֶמת. ְוִחּלּוֵפיֶהן ַבּ ַמְעִתּ ַמע, אוֵֹמר לֹא ָשׁ א ָשׁ לֹּ ַאֲחרוֹן ַאֲחרוֹן, ְוַעל ַמה ֶשּׁ

ִׂרין, ָרָעב  ִׂרין ּוִמְקָצָתן ֵאיָנן ְמַעְשּ ְבָעה גּוֵפי ֲעֵבָרה. ִמְקָצָתן ְמַעְשּ ִאין ָלעוָֹלם ַעל ִשׁ ְבָעה ִמיֵני ֻפְרָעִנּיוֹת ָבּ ח  ִשׁ
ֶרת  צֹּ ַבּ ל  ְוֶשׁ ל ְמהּוָמה  ֶשׁ ָרָעב  ׂר,  ְלַעֵשּ א  לֹּ ֶשׁ ְמרּו  ָגּ ְשֵׂבִעים.  ּוִמְקָצָתן  ְרֵעִבים  ִמְקָצָתן  ָאה,  ָבּ ֶרת  צֹּ ַבּ ל  ֶשׁ
א  לֹּ ּתוָֹרה ֶשׁ א ָלעוָֹלם ַעל ִמיתוֹת ָהֲאמּורוֹת ַבּ ֶבר ָבּ ָאה. ֶדּ ָלָיה ָבּ ל ְכּ ה, ָרָעב ֶשׁ א ִלּטוֹל ֶאת ַהַחָלּ לֹּ ָאה. ְוֶשׁ ָבּ
ַהּמוִֹרים  ְוַעל  ין,  ַהִדּ ִעּוּות  ְוַעל  ין,  ַהִדּ ִעּנּוי  ָאה ָלעוָֹלם ַעל  ָבּ ִביִעית. ֶחֶרב  ְשׁ רוֹת  ֵפּ ְוַעל  ין,  ִדּ ְלֵבית  ִנְמְסרּו 

א ַכֲהָלָכה: לֹּ ּתוָֹרה ֶשׁ ַבּ

ָזָרה,  ָאה ָלעוָֹלם ַעל עוְֹבֵדי ֲעבוָֹדה  ָבּ לּות  ָגּ ם.  ְוַעל ִחּלּול ַהֵשּׁ ְוא,  ָשׁ בּוַעת  ָאה ָלעוָֹלם ַעל ְשׁ ָבּ ה ָרָעה  ט  ַחָיּ
ְרִביִעית,  ה. ָבּ ֶבר ִמְתַרֶבּ ָעה ְפָרִקים ַהֶדּ ַאְרָבּ ָמַטת ָהָאֶרץ. ְבּ ִמים, ְוַעל ַהְשׁ ִפיכּות ָדּ ְוַעל ִגּלּוי ֲעָריוֹת, ְוַעל ְשׁ
ית.  ִליִשׁ ְשּׁ ַבּ ֵני ַמְעַשׂר ָעִני ֶשׁ ְרִביִעית, ִמְפּ ָנה. ָבּ ָנה ְוָשׁ ָכל ָשׁ ְבּ ִביִעית ּוְבמוָֹצֵאי ֶהָחג ֶשׁ ִביִעית ּוְבמוָֹצֵאי ְשׁ ּוַבְשׁ
ָכל  ְבּ ִביִעית. ּוְבמוָֹצֵאי ֶהָחג ֶשׁ ֵני ֵפרוֹת ְשׁ ִביִעית, ִמְפּ ית. ּוְבמוָֹצֵאי ְשׁ ִשּׁ ִשּׁ ּבַ ֵני ַמְעַשׂר ָעִני ֶשׁ ִביִעית, ִמְפּ ְשּׁ ַבּ

ים: נוֹת ֲעִנִיּ ֵני ֶגֶזל ַמְתּ ָנה, ִמְפּ ָנה ְוָשׁ ָשׁ

י  ִלּ ת ְסדוֹם. ֶשׁ ה ֵבינוִֹנית. ְוֵיׁש אוְֹמִרים, זוֹ ִמַדּ ְך, זוֹ ִמָדּ ָלּ ָך ֶשׁ ְלּ י ְוֶשׁ ִלּ י ֶשׁ ִלּ ָאָדם. ָהאוֵֹמר ֶשׁ ע ִמּדוֹת ָבּ י  ַאְרַבּ
ע: י, ָרָשׁ ִלּ ָך ֶשׁ ְלּ י ְוֶשׁ ִלּ י ֶשׁ ִלּ ְך, ָחִסיד. ֶשׁ ָלּ ָך ֶשׁ ְלּ ְך ְוֶשׁ ָלּ י ֶשׁ ִלּ י, ַעם ָהָאֶרץ. ֶשׁ ִלּ ָך ֶשׁ ְלּ ְך ְוֶשׁ ָלּ ֶשׁ

ה ִלְרצוֹת, ָיָצא  ה ִלְכעוֹס ְוָקֶשׁ ְבֶהְפֵסדוֹ, ָקֶשׁ עוֹת. נוַֹח ִלְכעוֹס ְונוַֹח ִלְרצוֹת, ָיָצא ְשָׂכרוֹ  ֵדּ ַבּ ע ִמּדוֹת  יא  ַאְרַבּ
ע: ה ִלְרצוֹת ָרָשׁ ה ִלְכעוֹס ְונוַֹח ִלְרצוֹת ָחִסיד. נוַֹח ִלְכעוֹס ְוָקֶשׁ ְשָׂכרוֹ ָקֶשׁ ֶהְפֵסדוֹ ִבּ
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ד,  ה ְלַאֵבּ מוַֹע ְוָקֶשׁ ה ִלְשׁ ד, ָיָצא ְשָׂכרוֹ ְבֶהְפֵסדוֹ. ָקֶשׁ מוַֹע ּוַמֵהר ְלַאֵבּ ְלִמיִדים. ַמֵהר ִלְשׁ ַתּ ע ִמּדוֹת ַבּ יב  ַאְרַבּ
ד, ֶזה ֵחֶלק ָרע: מוַֹע ּוַמֵהר ְלַאֵבּ ה ִלְשׁ ד, ָחָכם. ָקֶשׁ ה ְלַאֵבּ מוַֹע ְוָקֶשׁ ָיָצא ֶהְפֵסדוֹ ִבְשָׂכרוֹ. ַמֵהר ִלְשׁ

נּו ֲאֵחִרים ְוהּוא  ל ֲאֵחִרים. ִיְתּ ֶשׁ נּו ֲאֵחִרים, ֵעינוֹ ָרָעה ְבּ ן ְולֹא ִיְתּ ֵתּ ִיּ נוְֹתֵני ְצְדָקה. ָהרוֶֹצה ֶשׁ ע ִמּדוֹת ְבּ יג  ַאְרַבּ
ע: נּו ֲאֵחִרים, ָרָשׁ ן ְולֹא ִיְתּ נּו ֲאֵחִרים, ָחִסיד. לֹא ִיֵתּ ן ְוִיְתּ ּלוֹ. ִיֵתּ ן, ֵעינוֹ ָרָעה ְבֶשׁ לֹא ִיֵתּ

ְשַׂכר  הוֵֹלְך,  ְוֵאינוֹ  ְבָידוֹ. עוֶֹשׂה  ֲהִליָכה  ְשַׂכר  עוֶֹשׂה,  ְוֵאינוֹ  ְדָרׁש. הוֵֹלְך  ַהִמּ ְלֵבית  הוְֹלֵכי  ְבּ ִמּדוֹת  ע  יד  ַאְרַבּ
ע: ַמֲעֶשׂה ְבָידוֹ. הוֵֹלְך ְועוֶֹשׂה, ָחִסיד. לֹא הוֵֹלְך ְולֹא עוֶֹשׂה, ָרָשׁ

ל.  ַהכֹּ ֶאת  סוֵֹפג  הּוא  ֶשׁ ְספוֹג,  ְוָנָפה.  ֶרת,  ֶמּ ְמַשׁ ְך,  ֵפּ ּוַמְשׁ ְספוֹג,  ֲחָכִמים.  ְלְפֵני  ִבים  יוְֹשׁ ְבּ ִמּדוֹת  ע  טו  ַאְרַבּ
ּמוִֹציָאה  ָמִרים. ְוָנָפה, ֶשׁ ִין ְוקוֶֹלֶטת ֶאת ַהְשּׁ ּמוִֹציָאה ֶאת ַהַיּ ֶרת, ֶשׁ ֶמּ זוֹ ּומוִֹציא ָבזוֹ. ְמַשׁ ְכִניס ָבּ ַמּ ְך, ֶשׁ ֵפּ ַמְשׁ

ֶלת: ַמח ְוקוֶֹלֶטת ֶאת ַהסֹּ ֶאת ַהֶקּ

ֵטָלה ְלעוָֹלם.  לּוָיה ְבָדָבר, ֵאיָנּה ְבּ ֵאיָנּה ְתּ ֵטָלה ַאֲהָבה. ְוֶשׁ ָבר, ְבּ ֵטל ָדּ ִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר, ָבּ ל ַאֲהָבה ֶשׁ טז  ָכּ
ִויד ִויהוָֹנָתן: לּוָיה ְבָדָבר, זוֹ ַאֲהַבת ָדּ ֵאיָנּה ְתּ לּוָיה ְבָדָבר, זוֹ ַאֲהַבת ַאְמנוֹן ְוָתָמר. ְוֶשׁ ֵאיזוֹ ִהיא ַאֲהָבה ַהְתּ

ם. ֵאיזוֹ  ַמִים, ֵאין סוָֹפּה ְלִהְתַקֵיּ ם ָשׁ ֵאיָנּה ְלֵשׁ ם. ְוֶשׁ ַמִים, סוָֹפּה ְלִהְתַקֵיּ ם ָשׁ ִהיא ְלֵשׁ ל ַמֲחלוֶֹקת ֶשׁ יז  ָכּ
ַמִים, זוֹ ַמֲחלוֶֹקת קַֹרח  ם ָשׁ ֵאיָנּה ְלֵשׁ אי. ְוֶשׁ ַמּ ל ְוַשׁ ַמִים, זוֹ ַמֲחלוֶֹקת ִהֵלּ ם ָשׁ ִהיא ְלֵשׁ ִהיא ַמֲחלוֶֹקת ֶשׁ

ְוָכל ֲעָדתוֹ:

ַלֲעׂשוֹת  ָידוֹ  ְבּ יִקין  ים, ֵאין ַמְסִפּ ֲחִטיא ֶאת ָהַרִבּ ְוָכל ַהַמּ א ַעל ָידוֹ.  ים, ֵאין ֵחְטא ָבּ ה ֶאת ָהַרִבּ ל ַהְמַזֶכּ יח  ָכּ
ָעָשׂה  ה‘  ִצְדַקת  לג),  (דברים  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ּבוֹ,  לּוי  ָתּ ים  ָהַרִבּ ְזכּות  ים,  ָהַרִבּ ֶאת  ה  ְוִזָכּ ָזָכה  ה  מֶשׁ ׁשּוָבה.  ְתּ
ֱאַמר (מלכים א  ֶנּ לּוי ּבוֹ, ֶשׁ ים ָתּ ים, ֵחְטא ָהַרִבּ ָיָרְבָעם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרִבּ ִיְשָׂרֵאל.  ָטיו ִעם  ָפּ ּוִמְשׁ

ר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְשָׂרֵאל: ר ָחָטא ַוֲאֶשׁ ן ְנָבט) ֲאֶשׁ אות ָיָרְבָעם (ֶבּ טו), ַעל ַחטֹּ

פרק
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ֲאֵחִרים,  ְדָבִרים  ה  לָשׁ ּוְשׁ ָאִבינּו.  ַאְבָרָהם  ל  ֶשׁ ְלִמיָדיו  ִמַתּ לּו,  ַהָלּ ְדָבִרים  ה  לָשׁ ְשׁ ָידוֹ  ְבּ ׁש  ֵיּ ֶשׁ ִמי  ל  יט  ָכּ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו.  ְלִמיָדיו ֶשׁ ָפָלה, ִמַתּ ע. ַעִין טוָֹבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפׁש ְשׁ ְלָעם ָהָרָשׁ ל ִבּ ְלִמיָדיו ֶשׁ ִמַתּ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ְלִמיָדיו ֶשׁ ין ַתּ ע. ַמה ֵבּ ְלָעם ָהָרׁשָ ל ִבּ ְלִמיָדיו ֶשׁ בוָֹהה, ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה, ִמַתּ ַעִין ָרָעה, ְורּוַח ְגּ
א,  עוָֹלם ַהָבּ ה ְונוֲֹחִלין ָבּ עוָֹלם ַהֶזּ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, אוְֹכִלין ָבּ ְלִמיָדיו ֶשׁ ע. ַתּ ְלָעם ָהָרָשׁ ל ִבּ ְלַתְלִמיָדיו ֶשׁ
ין  ע יוְֹרִשׁ ְלָעם ָהָרָשׁ ל ִבּ ְלִמיָדיו ֶשׁ א. ֲאָבל ַתּ ֱאַמר (משלי ח), ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש, ְואְֹצרֵֹתיֶהם ֲאַמֵלּ ֶנּ ֶשׁ
י ָדִמים  ַחת, ַאְנֵשׁ ה ֱא-לִֹהים ּתוִֹריֵדם ִלְבֵאר ַשׁ ֱאַמר (תהלים נה), ְוַאָתּ ֶנּ ַחת, ֶשׁ ם ְויוְֹרִדין ִלְבֵאר ַשׁ יִהָנּ ֵגּ

ְך: ּוִמְרָמה לֹא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ָבּ

ָמִים.  ָשּׁ ַבּ ֲאִרי ַלֲעׂשוֹת ְרצוֹן ָאִביָך ֶשׁ ִבי, ְוִגּבוֹר ָכּ ְצּ ר, ְוָרץ ַכּ ֶשׁ ֶנּ ֵמר, ְוַקל ַכּ ָנּ יָמא אוֵֹמר, ֱהֵוי ַעז ַכּ כ  ְיהּוָדה ֶבן ֵתּ
ְבֶנה ִעיְרָך  ִתּ ָפֶניָך ה‘ ֱא-לֵֹהינּו ֶשׁ ִנים ְלַגן ֵעֶדן. ְיִהי ָרצוֹן ִמְלּ ת ָפּ ם, ובֶשׁ ִנים ְלֵגיִהָנּ הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ַעז ָפּ

תוָֹרֶתָך: ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְבּ ִבּ

ן ֲחֵמׁש ֶעְשֵׂרה  ְצוֹת, ֶבּ לׁש ֶעְשֵׂרה ַלִמּ ן ְשׁ ָנה, ֶבּ ְשׁ ן ֶעֶשׂר ַלִמּ ְקָרא, ֶבּ ִנים ַלִמּ ן ָחֵמׁש ָשׁ כא  הּוא ָהָיה אוֵֹמר, ֶבּ
ים  ן ֲחִמִשּׁ יָנה, ֶבּ ִעים ַלִבּ ן ַאְרָבּ ַח, ֶבּ ים ַלכֹּ לִשׁ ן ְשׁ ה, ּבן ֶעְשִׂרים ִלְרּדוֹף, ֶבּ מוֶֹנה ֶעְשֵׂרה ַלֻחָפּ ן ְשׁ ְלמּוד, ֶבּ ַלַתּ
ִאּלּו ֵמת  ן ֵמָאה ְכּ ִעים ָלׁשּוַח, ֶבּ ְשׁ ן ִתּ בּוָרה, ֶבּ מוִֹנים ַלְגּ ן ְשׁ ׂיָבה, ֶבּ ְבִעים ַלֵשּ ן ִשׁ ים ַלִזְקָנה, ֶבּ ִשּׁ ן ִשׁ ָלֵעָצה, ֶבּ

ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעוָֹלם:

ה  ֵאין ְלָך ִמָדּ ּה ָלא ְתזּוַע, ֶשׁ ֱחֵזי, ְוִסיב ּוְבֵלה ַבּה, ּוִמַנּ א ָבּה. וָבּה ֶתּ כָֹלּ ּה, ְדּ ּה ַוֲהָפְך ָבּ ג אוֵֹמר, ֲהָפְך ָבּ ג ַבּ ן ַבּ כב  ֶבּ
ן ֵהא ֵהא אוֵֹמר, ְלפּום ַצֲעָרא ַאְגָרא: ה. ֶבּ טוָֹבה ֵהיֶמָנּ
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ָיא אוֵֹמר: ן ֲעַקְשׁ י ֲחַנְנָיא ֶבּ ַרִבּ
רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָרָצה ַהָקּ

ְלַזּכוֹת ֶאת ִיְשָׂרֵאל, 
ה ָלֶהם ּתוָֹרה ּוִמְצוֹת,  ְלִפיָכְך ִהְרָבּ

ֱאַמר: ה‘ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ  ֶנּ ֶשׁ
יר. יל ּתוָֹרה ְוַיְאִדּ ַיְגִדּ
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חכם אברהם חכם

מלמד שזוכים זה בזה - צדיק עם רשע, תלמיד חכם עם עם ארץ.

’זה לעומת זה עשה הא-לוהים‘ - כדי לזכות זה בזה. כיצד? - צדיק מזכה 
לחייב, ומוכיחו, ומדריכו בדרך נכונה, ומחזירו למוטב כנזכר בזוהר הקדוש 
זוכים זה בזה. התלמיד חכם מלמד תורה לעם הארץ או דורש  - נמצא 
ברבים, ומקהיל קהילות ודורש להם בדיני תורה, ושומעים ולומדים ממנו - 
נמצא זוכים זה בזה. עשיר נותן מממונו לצדקה, והעני מתפרנס מהצדקה, 
שנותן לו - נמצא זוכים זה בזה. ומי שהוא שלם באיבריו - אם רואה סגי 
נהור, ואוחז בידו, ומעבירו על הפתחים, וממקום סכנה, או חיגר ומרחם 

עליו, ואוחז בידו, אזי גם זוכים זה בזה.
ספר יזרעאלי, דפוס רפאל חיים הכהן, ירושלים תשכ“ה (1965), עמ‘ פז

חכם אברהם חכם (1964-1882) נולד בסננדג‘ שבכורדיסטן הפרסית. ראשית תורתו קיבל מאביו 
חכם עזריה, שהיה מחכמי העיר. בשנת תרע“ב (1912) עבר לשמש כרבה של העיר כרמנשאה. 
בשנת תרצ“ו (1936) עלה לארץ ישראל והתיישב בשכונת הבוכרים. בשנת תש“ב (1942) עבר 
לכהן כרב המושב בית חנן, ומשם עבר לראשון לציון ושימש כרבה של קהילת האורפלים. עם 
קום המדינה חזר לירושלים והקים בית כנסת ’תפארת ירושלים‘ וכן את ישיבת ’מגן אברהם‘. נפטר ביום ד‘ 

אלול תשכ“ד (1964). ספרו היחיד הוא ’ספר יזרעאלי‘. 
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ל ִיְשָׂרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק  ָכּ
א,  ָלעוָֹלם ַהָבּ

יִקים  ם ַצִדּ ָלּ ְך ֻכּ ֱאַמר: ְוַעֵמּ ֶנּ ֶשׁ
ְלעוָֹלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ 

ַעי  ֵנֶצר ַמָטּ
ֵאר: ַמֲעֵשׂה ָיַדי ְלִהְתָפּ
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חכם חיים יוסף דוד אזולאי

מלמד ש‘כל ישראל‘ קיבל חלקו מסיני, ורק הוא יכול להוציאו לאור.

’אמר רבי יהושע בן לוי: בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת אוי 
להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף 
- ומקשים, שלכאורה נראה שהתורה עלבון רב מטילה - שכל מי שאינו 
עוסק בתורה נקרא נזוף. ומה עלבון יש לה לתורה, שלא יעסקו בה?! - 
ובפרט שנראה שאפילו אם רבים עוסקים, ואחר אינו עוסק - נקרא נזוף. 
ומה אכפת לתורה אם אחד אינו עוסק?! - והלא לא אלמן ישראל ויש כמה 

חכמים שעוסקים בתורה. 

ועל פי דרכנו אמרנו שם - כי כל אדם מישראל קיבל חלקו מסיני, וצריך 
שיטרח ויעסוק בתורה להוציא לאור חלקו, וזה לא אפשר על ידי אחר.

אהבת דוד, דרוש יב לשבת כלה, דפוס אליעזר סעדון, ליוורנו, תרנ“ט (1799), עמ‘ נג

מרן החיד“א, חכם חיים יוסף דוד אזולאי (1806-1727) נולד בחברון. בשנת תקט“ו (1755) יצא 
כשליח דרבנן לארצות צפון אפריקה ומערב אירופה. בשנת תק“ל (1770) יצא למסעו השני, 
ובשנת תקמ“א (1781) יצא למסעו השלישי, והשתקע בעיר ליוורנו שבאיטליה. נפטר ביום 
י“א אדר בשנת תקס“ו (1806). בשנת תש“כ (1960) הועלו עצמותיו אל ארץ ישראל. הותיר 

אחריו כ-80 חיבורים.
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ּלוֹ  ֻכּ ל ָהעוָֹלם  ָכּ ֶשׁ א  ה, ְולֹא עוֹד ֶאָלּ ָמּה, זוֶֹכה ִלְדָבִרים ַהְרֵבּ ִלְשׁ ּתוָֹרה  ַבּ ל ָהעוֵֹסק  ָכּ י ֵמִאיר אוֵֹמר  א  ַרִבּ
ַח  קוֹם, ְמַשֵׂמּ ַח ֶאת ַהָמּ ִרּיוֹת, ְמַשֵׂמּ קוֹם, אוֵֹהב ֶאת ַהְבּ ַדאי הּוא לוֹ, ִנְקָרא ֵרַע, ָאהּוב, אוֵֹהב ֶאת ַהָמּ ְכּ
ר ְוֶנֱאָמן, ּוְמַרַחְקּתוֹ ִמן ַהֵחְטא,  יק ָחִסיד ָיָשׁ ְרּתוֹ ִלְהיוֹת ַצִדּ ּתוֹ ֲעָנָוה ְוִיְרָאה, ּוַמְכַשׁ ְשׁ ִרּיוֹת, ּוַמְלַבּ ֶאת ַהְבּ
ה ֲאִני ִביָנה ִלי  ָיּ ֱאַמר ִלי ֵעָצה ְותּוִשׁ ֶנּ יָנה ּוְגבּוָרה, ֶשׁ ה ִבּ ָיּ ּנּו ֵעָצה ְותּוִשׁ ּוְמָקַרְבּתוֹ ִליֵדי ְזכּות, ְוֶנֱהִנין ִמֶמּ
ּוְכָנָהר  ר  ֵבּ ְתַגּ ַמְעָין ַהִמּ ְכּ ְוַנֲעֶשׂה  ָרֵזי תוָֹרה,  ין לוֹ  ּוְמַגִלּ ין,  ִדּ ְוִחּקּור  ָלה  ּוֶמְמָשׁ ַמְלכּות  ְונוֶֹתֶנת לוֹ  ְגבּוָרה, 

ֲעִשׂים: ל ַהַמּ ְלּתוֹ ּוְמרוַֹמְמּתוֹ ַעל ָכּ ֵאינוֹ ּפוֵֹסק, ְוהֶוֹה ָצנּוע ְוֶאֶרְך רּוַח, ּומוֵֹחל ַעל ֶעְלּבוֹנוֹ, ּוְמַגַדּ ֶשׁ

ִרּיוֹת  ת קוֹל יוֵֹצאת ֵמַהר חוֵֹרב ּוַמְכֶרֶזת ְואוֶֹמֶרת אוֹי ָלֶהם ַלְבּ ָכל יוֹם ָויוֹם ַבּ ן ֵלִוי, ְבּ ַע ֶבּ י ְיהוֹֻשׁ ב  ָאַמר ַרִבּ
ה ָיָפה  ַאף ֲחִזיר ִאָשּׁ ֱאַמר ֶנֶזם ָזָהב ְבּ ֶנּ ּתוָֹרה ִנְקָרא ָנזּוף, ֶשׁ ֵאינוֹ עוֵֹסק ַבּ ל ִמי ֶשׁ ָכּ ל ּתוָֹרה ֶשׁ ֵמֶעְלּבוָֹנּה ֶשׁ
חֹת, ַאל  ב ֱא-לִֹהים הּוא ָחרּות ַעל ַהֻלּ ב ִמְכַתּ ְכָתּ ה ְוַהִמּ חֹת ַמֲעֵשׂה ֱא-לִֹהים ֵהָמּ ְוָסַרת ָטַעם, ְואוֵֹמר ְוַהֻלּ
ַתְלמּוד  עוֵֹסק ְבּ ַתְלמּוד ּתוָֹרה, ְוָכל ִמי ֶשׁ עוֵֹסק ְבּ א ִמי ֶשׁ ן חוִֹרין ֶאָלּ ֵאין ְלָך ֶבּ א ֵחרּות, ֶשׁ ְקָרא ָחרּות ֶאָלּ ִתּ

מוֹת: ֲחִליֵאל ָבּ ָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַנּ ָתּ ֱאַמר ּוִמַמּ ֶנּ ה, ֶשׁ ּתוָֹרה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַעֶלּ

סּוק ֶאָחד אוֹ ִדּבּור ֶאָחד אוֹ ֲאִפילּו אוֹת ֶאָחת, ָצִריְך  ֶרק ֶאָחד אוֹ ֲהָלָכה ֶאָחת אוֹ ָפּ ג  ַהלוֵֹמד ֵמֲחֵברוֹ ֶפּ
ְלָבד, ְקָראוֹ  ֵני ְדָבִרים ִבּ א ְשׁ א ָלַמד ֵמֲאִחיתוֶֹפל ֶאָלּ לֹּ ָדִוד ֶמֶלְך ִיְשָׂרֵאל, ֶשׁ ן ָמִצינּו ְבּ ֵכּ בוֹד, ֶשׁ ִלְנָהג ּבוֹ ָכּ
ִוד ֶמֶלְך  ִעי, ַוֲהלֹא ְדָבִרים ַקל ָוחוֶֹמר, ּוַמה ָדּ י ַאּלּוִפי ּוְמֻיָדּ ֶעְרִכּ ה ֱאנוֹׁש ְכּ ֱאַמר ְוַאָתּ ֶנּ עוֹ, ֶשׁ ַרּבוֹ ַאּלּופוֹ ּוְמֻיָדּ
ֶרק  עוֹ, ַהּלוֵֹמד ֵמֲחֵברוֹ ֶפּ ְלָבד ְקָראוֹ ַרּבוֹ ַאּלּופוֹ ּוְמֻיָדּ ֵני ְדָבִרים ִבּ א ְשׁ א ָלַמד ֵמֲאִחיתוֶֹפל ֶאָלּ לֹּ ִיְשָׂרֵאל ֶשׁ
ִריְך  ָצּ ה ֶשׁ ה ְוַכָמּ ָמּ סּוק ֶאָחד אוֹ ִדּבּור ֶאָחד אוֹ ֲאִפילּו אוֹת ֶאָחת ַעל ַאַחת ַכּ ֶאָחד אוֹ ֲהָלָכה ֶאָחת אוֹ ָפּ
א  בוֹד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו טוֹב, ְוֵאין טוֹב ֶאָלּ ֱאַמר ָכּ ֶנּ א תוָֹרה, ֶשׁ בוֹד ֶאָלּ בוֹד, ְוֵאין ָכּ ִלְנָהג ּבוֹ ָכּ

ֲעזֹבּו: י ָלֶכם ּתוָֹרִתי ַאל ַתּ י ֶלַקח טוֹב ָנַתִתּ ֱאַמר ִכּ ֶנּ תוָֹרה ֶשׁ
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ְחֶיה  י ַצַער ִתּ ן ְוַחֵיּ יָשׁ ה ְוַעל ָהָאֶרץ ִתּ ֶתּ ְשׁ ׂשּוָרה ִתּ ְמּ אֵכל ּוַמִים ַבּ ַלח תֹּ ֶמּ ת ַבּ ל ּתוָֹרה, ַפּ ּה ֶשׁ ְרָכּ ְך ִהיא ַדּ ד  ַכּ
א: ה ְוטוֹב ָלְך ָלעוָֹלם ַהָבּ עוָֹלם ַהֶזּ ֶריָך ָבּ ֶריָך ְוטוֹב ָלְך ַאְשׁ ן ַאְשׁ ה עֶֹשׂה ֵכּ ה ָעֵמל ִאם ַאָתּ ּוַבּתוָֹרה ַאָתּ

ל ָשִׂרים,  ְלָחָנם ֶשׁ ה ְלֻשׁ ְתַאֶוּ ּמּוֶדָך ֲעֵשׂה, ְוַאל ִתּ בוֹד, יוֵֹתר ִמִלּ ְחמוֹד ָכּ ה ְלַעְצְמָך, ְוַאל ַתּ ֻדָלּ ׁש ְגּ ַבֵקּ ה  ַאל ְתּ
ֶתָך: ֻעָלּ ם ְלָך ְשַׂכר ְפּ ֶלּ ַשׁ ְיּ ָך ֶשׁ ַעל ְמַלאְכְתּ ְתָרם, ְוֶנֱאָמן הּוא ַבּ דוֹל ִמִכּ ְלָחָנם ְוִכְתְרָך ָגּ דוֹל ִמֻשּׁ ְלָחְנָך ָגּ ֻשּׁ ֶשׁ

ֶעְשִׂרים  ה ְבּ ֻהָנּ ים ַמֲעלוֹת, ְוַהְכּ לִֹשׁ ְשׁ ְלכּות ִנְקֵנית ִבּ ַהַמּ ְלכּות, ֶשׁ ה ּוִמן ַהַמּ הּוָנּ דוָֹלה ּתוָֹרה יוֵֹתר ִמן ַהְכּ ו  ְגּ
ֲעִריַכת ְשָׂפָתִים,  ִמיַעת ָהאֶֹזן, ַבּ ְשׁ ַתְלמּוד, ִבּ מוֶֹנה ְדָבִרים, ְוֵאלּו ֵהן, ְבּ ִעים ּוְשׁ ַאְרָבּ ע, ְוַהּתוָֹרה ִנְקֵנית ְבּ ְוַאְרַבּ
ִפְלּפּול  ִדְקּדּוק ֲחֵבִרים, ְבּ ּמּוׁש ֲחָכִמים, ְבּ ִשׁ ָטֳהָרה, ְבּ ִשְׂמָחה, ְבּ ֲעָנָוה, ְבּ ִיְרָאה, ַבּ ֵאיָמה, ְבּ ב, ְבּ ִביַנת ַהֵלּ ְבּ
ָנה,  ִמעּוט ֵשׁ ֲענּוג, ְבּ ִמעּוט ַתּ ֶרְך ֶאֶרץ, ְבּ ִמעּוט ֶדּ ִמעּוט ְסחוָֹרה, ְבּ ָנה, ְבּ ִמְשׁ ִמְקָרא, ְבּ ּוב, ְבּ ִיּשׁ ְלִמיִדים, ְבּ ַהַתּ
יר ֶאת  ִכּ ּסוִֹרין, ַהַמּ ַלת ַהִיּ ַקָבּ ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְבּ ֵלב טוֹב, ֶבּ ִים, ְבּ ֶאֶרְך ַאַפּ ִמעּוט ְשׂחוֹק, ְבּ ִמעּוט ִשׂיָחה, ְבּ ְבּ
קוֹם,  ֶחְלקוֹ, ְוָהעוֶֹשׂה ְסָיג ִלְדָבָריו, ְוֵאינוֹ ַמֲחִזיק טוָֹבה ְלַעְצמוֹ, ָאהּוב, אוֵֹהב ֶאת ַהָמּ ֵׂמַח ְבּ ְמקוֹמוֹ, ְוַהָשּ
בוֹד,  ִרים, אוֵֹהב ֶאת ַהּתוָֹכחוֹת, ּוִמְתַרֵחק ִמן ַהָכּ יָשׁ ָדקוֹת, אוֵֹהב ֶאת ַהֵמּ ִרּיוֹת, אוֵֹהב ֶאת ַהְצּ אוֵֹהב ֶאת ַהְבּ
הוָֹרָאה, נוֵֹשׂא ְבעֹל ִעם ֲחֵברוֹ, ּוַמְכִריעוֹ ְלַכף ְזכּות, ּוַמֲעִמידוֹ ַעל  ַתְלמּודוֹ, ְוֵאינוֹ ָשֵׂמַח ְבּ ְולֹא ֵמִגיס ִלּבוֹ ְבּ
יב ׁשוֵֹמַע ּומוִֹסיף, ַהּלוֵֹמד ַעל ְמָנת  ַתְלמּודוֹ, ׁשוֵֹאל ּוֵמִשׁ ב ִלּבוֹ ְבּ לוֹם, ּוִמְתַיֵשּׁ ָהֱאֶמת, ּוַמֲעִמידוֹ ַעל ַהָשּׁ
ם אוְֹמרוֹ,  ֵשׁ ָבר ְבּ מּוָעתוֹ, ְוָהאוֵֹמר ָדּ ן ֶאת ְשׁ ים ֶאת ַרּבוֹ, ְוַהְמַכֵוּ ְחִכּ ד ְוַהּלוֵֹמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשוֹת, ַהַמּ ְלַלֵמּ
ם  ֵשׁ ְבּ ֶלְך  ר ַלֶמּ אֶמר ֶאְסֵתּ ֱאַמר ַותֹּ ֶנּ ה ָלעוָֹלם, ֶשׁ ְגֻאָלּ ֵמִביא  ם אוְֹמרוֹ  ֵשׁ ְבּ ָבר  ָדּ ל ָהאוֵֹמר  ָהא ָלַמְדָתּ ָכּ

ָכי: ָמְרְדּ
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ים ֵהם ְלמוְֹצֵאיֶהם  י ַחִיּ ֱאַמר ִכּ ֶנּ א, ֶשׁ ה ּוָבעוָֹלם ַהָבּ עוָֹלם ַהֶזּ ים ְלעֶֹשׂיָה ָבּ ִהיא נוֶֹתֶנת ַחִיּ דוָֹלה תוָֹרה ֶשׁ ז  ְגּ
ֲחִזיִקים  ים ִהיא ַלַמּ ּקּוי ְלַעְצמוֶֹתיָך, ְואוֵֹמר, ֵעץ ַחִיּ ֶרָך ְוִשׁ ִהי ְלָשׁ א, ְואוֵֹמר, ִרְפאּות ְתּ ָשׂרוֹ ַמְרֵפּ ּוְלָכל ְבּ
ָך ִלְוַית  ן ְלרֹאְשׁ ֵתּ רֶֹתיָך, ְואוֵֹמר, ִתּ ָך ַוֲעָנִקים ְלַגְרְגּ י ִלְוַית ֵחן ֵהם ְלרֹאֶשׁ ר, ְואוֵֹמר, ִכּ ּה ְותוְֹמֶכיָה ְמֻאָשּׁ ָבּ
יִמיָנּה  ים, ְואוֵֹמר, אֶֹרְך ָיִמים ִבּ נוֹת ַחִיּ י ִבי ִיְרּבּו ָיֶמיָך ְויוִֹסיפּו ְלָך ְשׁ , ְואוֵֹמר, ִכּ ֶנָךּ ַמְגּ ְפֶאֶרת ְתּ ֵחן ֲעֶטֶרת ִתּ
ְרֵכי נוַֹעם  ָרֶכיָה ַדּ לוֹם יוִֹסיפּו ָלְך ְואוֵֹמר, ְדּ ים ְוָשׁ נוֹת ַחִיּ י אֶֹרְך ָיִמים ּוְשׁ ר ְוָכבוֹד, ְואוֵֹמר ִכּ ְשׂמֹאוָֹלּה עֶֹשׁ ִבּ

לוֹם: ְוָכל ְנִתבוֶֹתיָה ָשׁ

ְקָנה  בוֹד ְוַהָחְכָמה ְוַהִזּ ר ְוַהָכּ ַח ְוָהעוֶֹשׁ ן יוָֹחאי אוֵֹמר, ַהּנוֹי ְוַהכֹּ ְמעוֹן ֶבּ י ִשׁ ּום ַרִבּ ן ְיהּוָדה ִמּשׁ ְמעוֹן ֶבּ י ִשׁ ח  ַרִבּ
ֵצא,  ָמּ ִתּ ְצָדָקה  ֶדֶרְך  ְבּ ֵשׂיָבה  ְפֶאֶרת  ִתּ ֲעֶטֶרת  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ְוָנֶאה ָלעוָֹלם,  יִקים  ִדּ ַלַצּ ָנֶאה  ִנים  ְוַהָבּ ׂיָבה  ְוַהֵשּ
ְזֵקִנים  ַוֲהַדר  ּכוָֹחם  חּוִרים  ַבּ ְפֶאֶרת  ִתּ ְואוֵֹמר  ִנים ֲאבוָֹתם,  ָבּ ְוִתְפֶאֶרת  ִנים  ָבּ ֵני  ְבּ ְזֵקִנים  ֲעֶטֶרת  ְואוֵֹמר, 
ְזֵקָניו  ְוֶנֶגד  ַלִים  ּוִבירּוָשׁ ִצּיוֹן  ַהר  ְבּ ְצָבאוֹת  ה‘  ָמַלְך  י  ִכּ ה  ַהַחָמּ ה  ּובוָֹשׁ ָבָנה  ַהְלּ ְוָחְפָרה  ְואוֵֹמר,  ֵשׂיָבה, 

בוֹד: ָכּ

י ּוְבָבָניו: ַרִבּ מּו ְבּ ם ִנְתַקְיּ ָלּ יִקים, ֻכּ ִדּ נּו ֲחָכִמים ַלַצּ ָמּ ַבע ִמּדוֹת ֶשׁ ן ְמַנְסָיא אוֵֹמר, ֵאּלּו ֶשׁ ְמעוֹן ֶבּ י ִשׁ ַרּבִ ט 

י לוֹ  לוֹם, ְוֶהֱחַזְרִתּ י ָאָדם ֶאָחד, ְוָנַתן ִלי ָשׁ ַגע ִבּ ֶרְך ּוָפּ ֶדּ ְך ַבּ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵלּ ן ִקְסָמא, ַפּ י יוֵֹסי ֶבּ י  ָאַמר ַרִבּ
ל סוְֹפִרים ָאִני, ָאַמר  ל ֲחָכִמים ְוֶשׁ דוָֹלה ֶשׁ י לוֹ, ֵמִעיר ְגּ ה, ָאַמְרִתּ י ֵמֵאיֶזה ָמקוֹם ָאָתּ לוֹם, ָאַמר ִלי, ַרִבּ ָשׁ
ִלּיוֹת,  ְנֵרי ָזָהב ַוֲאָבִנים טוֹבוֹת ּוַמְרָגּ ן ְלָך ֶאֶלף ֲאָלִפים ִדּ ְמקוֵֹמנּו ַוֲאִני ֶאֵתּ נּו ִבּ דּור ִעָמּ ָתּ י ְרצוְֹנָך ֶשׁ ִלי, ַרִבּ
ְמקוֹם  א ִבּ עוָֹלם, ֵאיִני ָדר ֶאָלּ ָבּ ִלּיוֹת ֶשׁ ֶסף ְוָזָהב ַוֲאָבִנים טוֹבוֹת ּוַמְרָגּ ל ֶכּ ה נוֵֹתן ִלי ָכּ י לוֹ ִאם ַאָתּ ָאַמְרִתּ
יָך ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף, ְולֹא  ים ַעל ְיֵדי ָדִוד ֶמֶלְך ִיְשָׂרֵאל, טוֹב ִלי ּתוַֹרת ִפּ ִהִלּ ֵסֶפר ְתּ תּוב ְבּ ּתוָֹרה, ְוֵכן ָכּ
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טוֹבוֹת  ֲאָבִנים  ְולֹא  ָזָהב  ְולֹא  ֶכֶסף  לֹא  ְלָאָדם  לוֹ  ְמַלִוין  ֵאין  ָאָדם  ל  ֶשׁ ִטיָרתוֹ  ְפּ ַעת  ְשׁ ִבּ ֶשׁ א  ֶאָלּ עוֹד, 
מוֹר ָעֶליָך  ְשׁ ָך ִתּ ְכְבּ ָשׁ ְנֶחה אוָֹתְך ְבּ ְכָך ַתּ ִהְתַהֶלּ ֱאַמר, ְבּ ֶנּ ְלָבד, ֶשׁ א ּתוָֹרה ּוַמֲעִשׂים טוִֹבים ִבּ ִלּיוֹת, ֶאָלּ ּוַמְרָגּ
ֶבר, ַוֲהִקיצוָֹת  ָקּ מוֹר ָעֶליָך, ַבּ ְשׁ ָך ִתּ ְכְבּ ָשׁ ה, ְבּ עוָֹלם ַהֶזּ ְנֶחה אָֹתְך, ָבּ ְכָך ַתּ ִהְתַהֶלּ ַוֲהִקיצוָֹת ִהיא ְתִשׂיֶחָך, ְבּ

ָהב ְנֻאם ה‘ ְצָבאוֹת: ֶסף ְוִלי ַהָזּ א, ְואוֵֹמר, ִלי ַהֶכּ ִהיא ְתִשׂיֶחָך, ָלעוָֹלם ַהָבּ

ַמִים ָוָאֶרץ ִקְנָין ֶאָחד,  עוָֹלמוֹ, ְוֵאּלּו ֵהן, ּתוָֹרה ִקְנָין ֶאָחד, ָשׁ רּוְך הּוא ָבּ דוֹׁש ָבּ ה ִקְנָיִנים ָקָנה לוֹ ַהָקּ יא  ֲחִמָשׁ
ית  ְכִתיב, ה‘ ָקָנִני ֵראִשׁ ִין, ִדּ ׁש ִקְנָין ֶאָחד. ּתוָֹרה ִמַנּ ְקָדּ ית ַהִמּ ַאְבָרָהם ִקְנָין ֶאָחד, ִיְשָׂרֵאל ִקְנָין ֶאָחד, ֵבּ
ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי ֵאי ֶזה  ַמִים ִכּ ה ָאַמר ה‘ ַהָשּׁ ְכִתיב כֹּ ִין ִדּ ַמִים ָוָאֶרץ ִמַנּ ְרּכוֹ ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז, ָשׁ ַדּ
ָחְכָמה ָעִשׂיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ  ם ְבּ ָלּ ְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקוֹם ְמנּוָחִתי, ְואוֵֹמר, ָמה ַרּבּו ַמֲעֶשׂיָך ה‘ ֻכּ ר ִתּ ַבִית ֲאֶשׁ
ִין,  ַמִים ָוָאֶרץ. ִיְשָׂרֵאל ִמַנּ רּוְך ַאְבָרם ְלֵא-ל ֶעְליוֹן קוֶֹנה ָשׁ אַמר ָבּ ְכִתיב ַוְיָבְרֵכהּו ַויֹּ ִין, ִדּ ִקְנָיֶנָך. ַאְבָרָהם ִמַנּ
ל ֶחְפִצי  יֵרי ָכּ ה ְוַאִדּ ָאֶרץ ֵהָמּ ר ָבּ ים ֲאֶשׁ ָך ה‘ ַעד ַיֲעבוֹר ַעם זּו ָקִניָת, ְואוֵֹמר ִלְקדוִֹשׁ ְכִתיב, ַעד ַיֲעבֹר ַעְמּ ִדּ
ָדׁש ֲאדָֹני ּכוְֹננּו ָיֶדיָך, ְואוֵֹמר ַוְיִביֵאם ֶאל  ַעְלָתּ ה‘ ִמְקּ ָך ָפּ ְבְתּ ְכִתיב, ָמכוֹן ְלִשׁ ִין, ִדּ ׁש ִמַנּ ְקָדּ ית ַהִמּ ָבם, ֵבּ

בּול ָקְדׁשוֹ ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינוֹ: ְגּ

ִמי ְוִלְכבוִֹדי  ְקָרא ִבְשׁ ל ַהִנּ ֱאַמר, כֹּ ֶנּ א ִלְכבוֹדוֹ, ֶשׁ עוָֹלמוֹ, לֹא ְבָראוֹ ֶאָלּ רּוְך הּוא ָבּ דוֹׁש ָבּ ָרא ַהָקּ ָבּ ל ַמה ֶשּׁ  יב  ָכּ
יו ַאף ֲעִשׂיִתיו, ְואוֵֹמר ה‘ ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד: ָראִתיו ְיַצְרִתּ ְבּ
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פרק
ו׳

ָיא אוֵֹמר: ן ֲעַקְשׁ י ֲחַנְנָיא ֶבּ ַרִבּ
רּוְך הּוא דוֹׁש ָבּ ָרָצה ַהָקּ

ְלַזּכוֹת ֶאת ִיְשָׂרֵאל, 
ה ָלֶהם ּתוָֹרה ּוִמְצוֹת,  ְלִפיָכְך ִהְרָבּ

ֱאַמר: ה‘ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ  ֶנּ ֶשׁ
יר. יל ּתוָֹרה ְוַיְאִדּ ַיְגִדּ
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חכם אברהם מיוחס

מלמד שאי אפשר ליטול התורה מישראל מפני תורתם שבעל פה.

תורה  להם  הרבה  לפיכך  ְלָזּכֹותם  הקב“ה  שרצה  שבשביל  אמר  שהרי 
ומצוות, שאדרבה, הסברה נותנת להפך - שאם היו מצוות מעטות, היה 
כל אחד יכול לזכות בכולן, אבל עתה, שהם תרי“ג מצוות, וכמה דקדוקים, 

וכמה עונשים, מי הוא זה שיכול לזכות בכולן או ברובן?

נתן הקב“ה את התורה - בכתב, ובעל-פה - משנה ואגדה ותלמוד, מפני 
אומות העולם, שמא ינטלו את התורה מישראל ויאמרו לנו ניתנה התורה 
... מה עשה הקב“ה? ’לפיכך הרבה להם תורה ומצוות‘, דהיינו ’תורה‘ - 
בכתב ’ומצוות‘ - משנה ותלמוד וכיוצא - בעל-פה, ואם כן אינם יכולים 

אומות העולם לזכות בתורה.
שדה הארץ, חלק ב, פרשת וזאת הברכה, סלוניקי, תקמ“ד, (1784), דף קלח, א

חכם אברהם מיוחס (1768-1718) נולד בירושלים. בהיותו כבן שנתיים נתייתם מאביו. גדל 
והתחנך אצל זקנו חכם משה מיוחס הפרנס. תורה למד מפי חכם ישראל מאיר מזרחי 
ובישיבת ’בית יעקב‘. פרוש מחיי העולם הזה, חי בעוני, מדוכא בייסורים, ובכל זאת לא 
מנע עצמו אפילו שעה אחת מבית המדרש. בהיותו בן ארבעים כבה מאור עיניו. נפטר 

ביום כ“ט בכסלו תקכ“ח (1767) ונטמן בהר הזיתים.
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© כל הזכויות שמורות למחברים ולהוצאות לאור

החכם היומי הוא מאגר מידע אינטרנטי נגיש על חכמי ישראל בדורות האחרונים ודברי תורתם 
’מסורת אבות‘,  ישראל‘,  ’מנהג  ’לימוד תורה‘,  ומרפא‘,  ’צדקה  ישראל‘,  ’אהבת   בנושאים של 
’גאולת ישראל‘, ו‘בין ישראל לעמים‘, בכל יום נלמד דף על חכם אחר, שאותו יום הוא מועד פקידתו. 

מאגר המידע מהווה תשתית ללימוד יומי בבתי כנסת, קהילות ובתי ספר. יום ועוד יום נאסוף את 
אבני הזיכרון שהתפזרו, ונבנה לנו ממנו בניין עדי עד. יסודתו בהררי קודש, וראשו מגיע השמימה. 

ויהי רצון מלפני א-לוהי השמיים לקיים לנו את כל חכמי ישראל, קדושים אשר בארץ המה, בכל 
מקומות מושבותיהם, וזכותם תעמוד לנו בזה ובבא.

חוברת זו היא חמישית בסדרת חוברות שיאירו דבריהם של החכמים על אהבת ישראל, לימוד תורה, 
צדקה ומרפא, מסורת אבות, מנהג ישראל, גאולת ישראל ובין ישראל לעמים. 

החכם היומי מסורת שאי אפשר לשכוח

לעילוי נשמת חכמי ישראל
דע שמנהגינו להדליק נר נשמה לכבוד הצדיקים ולעילוי נשמתם, שנאמר נר ה׳ נשמת אדם.

ומה טוב להוסיף מאור התורה על אור הנר, שנאמר נר מצווה ותורה אור.
ומה טוב להרבות מתורת הצדיק ביום פטירתו, שאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי

כל תלמיד חכם, שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר.
ואף אם כל השמים יריעות, וכל בני אדם לבלרים, וכל היערים קולמוסים,

איננו יכולים לכתוב מה שלימדו רבותינו. אך טוב מעט לצדיק, ובזכות תורתו הקדושה,
ובזכות הלימוד שילמדו ישראל בשמו, ביום פטירתו, הקב״ה ישים חלקנו עמהם,

ולעולם לא נבוש כי בקב״ה בטחנו, ועל חסדו הגדול באמת נשעננו,
ומה רב טובך אשר צפנת ליראך.
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