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אִ ם ִראׁשֹונִים

כמַ לְּ ָאכִים  -הַ צ ִַדיק הָ ַרב ַאב ְָּרהָ ם וַאזָא ַנא זצ"ל
ְּ
הצדיק הרב אברהם ואזאנא זצ"ל הידוע גם בכינוי 'בעל הארי'  -נולד
בסכורה שבמרוקו .חי בראשית המאה התשע עשרה .התחיל את דרכו
בארץ ישראל עד שנבחר להיות שד"ר לאיסוף כסף ליהודי ארץ ישראל
ממרוקו .משסיים את שליחותו ביקשה ממנו הקהילה המקומית שיישאר
ולאחר הפצרות הסכים לכך.
נודע ונתפרסם כפועל ישועות .מלומד בניסים .על ציונו כתוב החכם
השלם .סיפורי ניסים רבים נקשרו לשמו וביניהם העובדה שרכב על אריה
לאחר שנאלץ לשבות במדבר בשל השבת הקדושה .רבים פנו אליו ונושעו.
ציונו באיית בוציאל שבמרוקו .על אף העובדה שלא ידוע מתי הרב נפטר,
בכל שנה מקיימים את יום ההילולה ב-ג' טבת .גם היום רבים הפוקדים
את ציונו ורואים ישועות נפלאות.
בנו :ר' דוד .מספריו• :השושלת לבית ואזאנא -אודות הצדיק וצאצאיו.

ב

אחת הפעמים רבינו רצה לצאת בשיירה לכיוון ורזאזאת .השיירה התכוונה לצאת
בי ום רביעי ורבי אברהם ביקש מראש השיירה לצאת ביום ראשון ,על מנת להספיק
להגיע לפני השבת ,אך ראש השיירה סירב .בלית ברירה נאלץ להצטרף לשיירה זו,
וכך אחרי יומיים של מסע הגיע ערב שבת ורבי אברהם נאלץ להיפרד מהשיירה
ולשבות מלכת ,הוא ושמשו באמצע המדבר ,למרות הפצרותיו של ראש השיירה כי
המקום מסוכן .לאט לאט השיירה נעלמה .רבי אברהם חג במקלו בקרקע וסימן את
התחום בו ישבות בשבת.
משסיים קם ,התפלל מנחה של ערב שבת ולאחר התפילה הדליק נרות וקיבל את השבת .במהלך תפילת השבת נשמעה שאגה .שמשו
של ר' אברהם נבהל ,הסתכל לכיוון השאגה וראה שני אריות מתקדמים לעברם .האריות הגיעו עד לקו שסימן באדמה רבי אברהם,
והתיישבו שם עד יום ראשון לפנות בוקר.
כאשר רבי אברהם ושמשו התארגנו להמשיך בדרכם ,האריות עדיין רבצו על האדמה והם עלו עליהם ודהרו לכיוון העיר ורזאזאת ,וכך
בשעות הבוקר נראו האריות בעיר לעיניהם ה מפוחדות של התושבים ,ומאז שמו של רבי אברהם ואזאנא נפוץ כבעל ניסים .ישנו קלף עם
חתימות של חכמי מרוקו שניתן למשפחת ואזאנא כאשר הם עלו לארץ ישראל ובו מעידים הם על המעשה שקרה.

ה

עיר ורזאזאת שהייתה שוקקת חיים החלה להתמעט מתושביה .רבים ,מתושבי העיר עברו לערים אחרות ,ורבים מהיהודים עלו לארץ.
הערים האחרות במרוקו משכו אליהם תושבים בעיקר משום שאנרגית החשמל התגלתה כיעילה קלה ,נוחה וזולה .התכנסו טובי העיר
לטכס עצה על מנת למנוע את שוממות עירם ,והחליטו כי יהיה מוצלח להקים בקרבת מקום תחנת חשמל אשר תספק חשמל זול ויעיל
לתושבי העיר" .דבר זה" ,כך קיוו טובי העיר" ,יקדם את עירם לדרגת עיר מתקדמת וימשוך אליו תושבים".

וממחשבה למעשה ,הם ניגשו לעבודה של בניית תחנת כוח אשר תהיה ממונעת מזרימתו המהירה של הנהר הנמצא בקרבת עירם .עם
גמר התחנה והפעלתה התברר כי אין במים עוצמה מספקת להפעלת התחנה ,לכן הוחלט לפתוח את סכר המים שניצב בדרך הנחל עד
לכמות שבו יהיה זרם מספיק חזק .כשפתחו את הסכר ,עמדו האנשים חסרי אונים מול הזרמים העצומים של המים שלא ציפו להם ,והמים
פרצו את כל המחסומים שעמדו בדרכם .משלא מצאו מקום לזרום החלו המים לגאות והציפו את העיירה על בתיה .כמויות גדולות של מים
המשיכו לזרום בעוצמה וחלקים נרחבים יותר ויותר הוצפו במים.
המים הגיעו גם אל שדותיה המוריקים של העיר ווארזאזאת וממשיכים הלאה והגיעו לבית העלמין ,וכשהגיעו לציון קברו של רבינו ניצבו
כמו נד נחלים וקפאו בלב מדבר .המים עמדו כחומה מימין ומשמאל לקבר עד שהצליחו התושבים להשתלט על ברזי הסכר( .מעובד
מתוך ה'שושלת לבית ואזאנא')

צ

ער רב מילא את יהודי מרוקו בכלל ואת יהודי ורזאזאת בפרט עת נודע להם על פטירתו של בעל המופת רבי אברהם ואזאנא .הצדיק
היה עבורם אב ,מנחם לעת משבר ,וחומה בעת צרה .היהודים הרגישו ריקנות בהילקח מהם מגן ומושיע הדור .ואולם הצער על הלקח
מעמם ארון ברית ה' נמהל עם הזמן בהרגשה שהצדיק לא הזניחם ואף אחרי מותו הוא ממשיך לפקוח עין ולהגן על היהודים.

רבים שעלו לציון קברו ושטחו את בקשתם לפני שוכן מרומים ,שיצילם מצרה וצוקה בזכות הצדיק ראו ישועות ונפקדו מי בזרע של קיימא,
מי בשידוך הגון ,ומי בפתרון צרה אחרת שהייתה לו .עם הזמן הוקם במקום ציון ,וכל אדם שהייתה לו בעיה ,הגיע לקבר ,הדליק נרות לע"נ
הצדיק ,ושטח בקשה לצדיק שיתפלל עבורו.
באותם הימים לא היה חשמל בבתים ,והתאורה בלילות הייתה בנרות ,שמן ונפט .פעם אחת נכנס ערבי שגר בקרבת מקום לקבר וראה כי
היהודים מדליקים נרות לע"נ הצדיק .זמם הערבי בליבו שכאשר יצאו היהודים מהציון יגנוב את הנרות .וממחשבה למעשה כאשר יצאו
היהודים ,ונותר לבדו ,כיבה את הנרות ,תחבם בכיסו ויצא לכיוון ביתו .ואולם כאשר יצא מהציון לשמש ,היכהו סינוור ולא ראה כלום לפניו.
בתחילה חשב בלי בו שכנראה המעבר הבלתי הדרגתי מחשיכה לאורה גרם לו והוא נכנס פנימה לציון .ואכן בתוך הציון ראה כבראשונה.
שוב יצא והפעם בהדרגה ,אך שוב סונוורו עיניו .שוב נכנס וחוזר חלילה .כאשר מעשה זה חזר בפעם השלישית הבין שיד הצדיק בדבר,
ופחד תקפהו על שהעז לשלוח יד בכבוד הצדיק .הוא נכנס פנימה ברטט והבטיח כי שוב לא ינסה לעשות כדבר הזה .ואכן עם החזרת
הנרות לציון ,יצא החוצה ומאור עיניו חזר לו כבראשונה והוא יצא לביתו שמח וטוב לב .כאשר הגיעו בפעם הבאה משפחת הצדיק לפקוד
את הקבר ,סיפר להם הערבי את המעשה ,וכן המשיך לספר לכל הפוקדים את ציון הצדיק( .מעובד מתוך ה'שושלת לבית ואזאנא')
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אִ ם ִראׁשֹונִים

כמַ לְּ ָאכִים -הָ ַרב חַ יִים לֵ יּב ׁשְּ מּוָאלֵ בִ יץ זצ"ל
ְּ

הרב חיים לייב שמואלביץ זצ"ל -נולד ב-ב' תשרי ה'תרס"ב ( .)1091עוד בצעירותו
נחשב כעילוי ונשלח ללמוד בישיבת ישיבת שער התורה שבעיר גרודנה .בהמשך עבר
לישיבת מיר ,ושם התפרסם בכינוי "העילוי מסטוצ'ין" .בשנת ה'תרצ"ו ( )1091התמנה
לר"מ בישיבה והחל למסור שעורים .בשנים ה'תש"א-ה'תש"ו ( )1099-1091בעקבות
המלחמה הוביל את הישיבה לווילנא לשאנגחאי דרך רוסיה .לאחר המלחמה העביר את
הישיבה לארה"ב .כחצי שנה מאוחר יותר עלה לארץ וייסד עם חמיו את ישיבת מיר.
גאון .בעל זיכרון פנומנלי .מסופר כי הכתיב ספרים שלמים מזכרונו בתקופת שאנגחאי.
ממנהיגי הציבור הליטאי .שימש כנשיא מועצת גדולי התורה (ביחד עם ר' אלעזר מנחם מן
שך) .מתמיד עצום .היה הולך לישון פעם ביומיים ובכל שעות היממה היה לומד עם
חברותות .מקובל שלרב היה גילוי אליהו .נפטר ב-ג' טבת ה'תשל"ט ( .)1091חי
כ 99-שנים .ציונו בהר המנוחות בירושלים.
אביו :ר' רפאל אלתר (ר"י בעיירה סטוצ'ין שבפולין) .אמו :הרבנית אטל (בתו של ר' יוסף יוזל
הורוביץ  -הסבא מנובהרדוק) .אשתו :הרבנית חנה מרים פינקל (בתו של ר' אליעזר יהודה
פינקל) .מרבותיו :ר' שמעון שקופ.

מתלמידיו :ר' שמואל יעקב בורנשטיין (ר"י קרית מלך ,בני ברק) ,ר' חיים וואלקין,
ר' שבתי רפפורט ,ר' ישראל גרוסמן (ר"י פינסק קרלין) ,ר' יוסף חיים בלוי (רב העיר
אשקלון) ,ר' אליהו ברוך פינקל (מראשי ישיבת מיר) ,ר' אליעזר סילבר (ר"י דרך חכמה).
מספריו( :נערכו ע"י תלמידיו ומשפחתו) •שערי חיים -על הש"ס .שיחות מוסר •מח לב-
מתאר את חייו.

ל

רבי חיים שמואלביץ היה קרוב משפחה זקן שהתגורר בבית אבות .האיש היה תלמיד חכם
ור' חיים הקפיד לבקרו מפעם לפעם ,ולשוחח עמו בדברי תורה ולעודד את רוחו .בין ביקור לביקור
היה גם שולח לו מכתבים .באחד הימים ביקש מבן ביתו שישלח עבורו את המכתב .הלה נטל את
המכתב ולהפתעתו ,הבחין ,שעל צידה השני של המעטפה רשם ר' חיים את שמו" :הרב ח.
שמואלביץ".
הדבר עורר פליאה בעיניו .הוא ידע היטב ,כי ר' חיים מקפיד שלא להתהדר בתארים כלשהם ,הוא
לא התאפק ושאלו לפשר רישומו החריג" .האיש תלמיד חכם וזקן ,ובבית האבות בודאי שאינו זוכה
לכבוד ולתשומת הלב הראויים לו .מי יודע? אולי יראה מישהו ,שהוא מקבל מכתב מ'רב' ,וייקרו
בשל כך".

ב

הושענא רבה ,הגיע אדם לבקר את ר' חיים שמואלביץ .כשיצא ,ביקש ר' חיים ממקורביו שיביאו
לו את בגדיו .הללו נחרדו ,שכן באותה עת החמיר מצבו ללא נשוא ,וייסוריו הקשים גברו והלכו.
המחשבה ,שברצונו להתהלך על רגליו ,עוררה חלחלה.

או לם ר' חיים עמד בתוקף על דרישתו ,התלבש וביקש מיד שיזמינו עבורו מונית והורה להסיעו
לכותל .בהגיעו ,שלף מכיסו פתק עליו רשום היה שם של חולה ,שבעדו נתבקש להתפלל.
בשארית כוחותיו כילה את תפילתו ושב אל מיטת חוליו.
שכבו על מיטת חוליו ,ממנה לא קם ,שמע ר' חיים שמואלביץ על תלמי ד חכם ידוע ,השוכב במחלקה האחרת וחייו תלויים על בלימה .דרש
ר' חיים שיבואוהו אל החולה ,מקורביו ניסו להניאו שכן כל תזוזה עלתה לו בייסורים נוראים .אך הצדיק לא ויתר והובל על כסא גלגלים אל
חדרו של האיש .בהגיעו לשם נשא הוא תפילה רווית דמעות למראשותיו של החולה.

ב
ב

יום סוער וגשום במיוחד ,הגיע רבי חיים שמואלביץ לבר-מצווה! כשנשאל ע"י מאן דהו" :מדוע הטרחתם את עצמכם לבוא ,במזג אוויר כה
סוער?" השיב רבי חיים" :יש לי הכרת טובה לאבי הבן ,הוא בא לשיחות שאני מוסר ."...הלה הביע את תמיהתו" :מה המיוחד בכך? והרי
בשיחות של הרב דחוס וצפוף ביותר! בקושי יש מקום עמידה?!" השיב רבי חיים" :אמת ונכון הדבר! אך אם הוא לא היה בא לשיחות ,ולא
מישהו אחר ,למי הייתי מוסר שיחות? הרי הייתי נאלץ לבטל את השיעור ולא הייתי זוכה למסור את השיחות ,על כן חייב אני לו את הכרת
הטוב ,ולכן הטרחתי את עצמי להגיע במזג אוויר סוער".

ב

אחד מהימים פנה ראש ישיבת מיר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל לבני ביתו בעת שסעד בארוחת צהרים ,באומרו 'שנינו באיוב "מִ י י ִתְּ נֵנ ִי
ְּכי ְַּרחֵ י קֶ דֶ ם (איוב כט,ב) " אין לך ימים שהאדם שרוי בטובה יותר מאותן ימים ,שהאדם שרוי במעי אמו ,אוכל ממה שאמו אוכלת שותה ממה שאמו
שותה ומלמדין אותו התורה כולה' ,כך אמרו חז"ל".

"לי לוקחת ארו חה שלוש דקות ,עובר במעי אמו אף לזאת אינו צריך ,הוא לומד תורה בלי כל הפסקה כל העת ,ועל זה אמר איוב' :מי יתנני
כירחי קדם' ,הכוונה שבאותם חודשים בהם שורה העובר במעי אמו יכול הוא לעסוק בתורה כל העת ללא הפרעה כלל אף לדבר מאכל
קיומי!" .כך רבינו ניצל כל רגע ורגע ללימוד התורה.
וכן בני הבית מספרים שבליל שבת אחר התפילה היה לו לראש הישיבה חברותא קבוע ללימוד מעמיק ,למשך פרק הזמן עד שהיו באים כל בני
הבית ומתכנסים לאכול את סעודת השבת ,ורק כשכולם הסבו סביב השולחן היה ניגש לשולחן השבת.
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

 -הַ מְּ ֻקּבָ ל חַ יִים ׁשָ אּול הַ כ ֹּהֵ ן ְּדוֵויק ַז ַצ"ל הַ מְּ ֻכנֶּה השד"ה

הגאון המקובל חיים שאול הכהן דוויק זצ"ל המכונה שד"ה :נולד בחאלב (סוריה)
בשנת התרי"ח ( .)1111מחכמי ארץ-ישראל ומגדולי המקובלים אשר התגוררו בירושלים.
מנעוריו עסק בתורת הנסתר וכל שנותיו עסק בהפצת סודותיה ליחידי סגולה .מילדותו
נכרו בו כישרונות עצומים שהתאחדו עם שקידתו המופלאה .לאחר שלמד בשקידה ש"ס
ופוסקים החל מנעוריו ללמוד את תורת הנסתר.
בשנת ה'תר"ן ( 1109כשהיה אך בן  93שנים) עלה לארץ ,והצטרף לישיבת "בית אל" .עם
הזמן התמנה לראש הישיבה .משאת נפשו הייתה להנחיל את תורת הח"ן לכלל ישראל
כדי להביא את הגאולה השלמה לעם .הוא הלך והתפרסם לתהילה בתפוצות ישראל
כגדול בתורת הנגלה והנסתר .בשנת ה'תרנ"ח ( )1101כאשר נוסדה ישיבת "רחובות
הנהר" בשכונת הבוכרים (שבה למדו כ 19-חכמי קבלה והתפללו עפ"י כוונות הרש"ש
זצ"ל) נקרא רבנו לעמוד בראשה ולהרביץ תורה לעדרים על ידי הגביר ר' ניסים נחום.
במשך כל ימות השנה עבר לפני התיבה בתפילות והיה עומד זמן רב ומתפלל עפ"י
הכוונות ללא סידור בידו .בימים הנוראים רבים מבני ירושלים נהגו להצטופף בבית הכנסת
על מנת לזכות ולהתפלל עמו ,בחזרת הש"ץ כאשר הגיע לברכת 'המחזיר שכינתו
לציון' היה פורץ בבכי ,ומדי יום מצאו את הקרקע במקום ,שבו עמד רטובה מדמעותיו.
בשנות מלחמת העולם הראשונה חש בעיניו .מכיו ון שרופאים כמעט ולא היו בנמצא ,הפצירו בו בני ביתו תלמידיו לצאת לחו"ל
כדי לקבל טיפול רפואי לעיניו החולות ולמנוע מהן עיוורון מוחלט .למרות הסכנה שנשקפה לעיניו ,סירב רבנו בכל תוקף לעזוב
את הארץ .הוא נותח בעיניו בארץ -אך ל"ע התעוור .כאשר התעורר מתרדמת הניתוח ,ונודע לו ,ששוב לא יראה את אור
היום ,אמר" :הכל היה כדאי ,ובלבד שלא לעזוב את ארצנו הקדושה  -אפילו לשעה אחת בלבד!".
נפטר ב-ד' טבת התרצ"ג ( )1099בירושלים .חי כ 91-שנים .ציונו בהר הזיתים בחלקת הספרדים( .בשנת ה'תש"ג [ ]1093עלו
פורעים ערבים להר-הזיתים ,הרסו קברים ,ני תצו מצבות וחיללו את מקום הציונים של רבים מיקירי ירושלים .ביניהם חוללה גם מצבת קבורתו של
הצדיק ,ולצערנו טרם נתגלתה עד היום).

אביו :ר' אליהו .רבותיו :ר' מרדכי עבאדי ,ר' אליהו משען ,רבי ישראל ליפקין מסלנט (סלנטר).
מתלמידיו :המקובל הצדיק ר' סלמאן מוצפי .הגאון המקובל רבי סלמאן אליהו .המקובל רבי אשר זעליג מרגליות.
מספריו• :איפה שלמה -על "אוצרות חיים" למהרח"ו •שר שלום -ביאורים לדברי הרש"ש בספר "נהר שלום" •חידושים לספר
"שפת אמת" •הגהות לספר "אור הלבנה" לרבי יעקב קצין •הגהות לספר "עלי נהר".

ה

מקובל רבי אשר זעליג מרגליות מביא בספרו 'הילולא דרשב"י' (עמ' נ"ב)' :אספר מעשה ה' לפני עשרים שנה בערך ,בא מכתב בקשה מחו"ל
לכ"ק מו"ר המקובל האלוקי רבי חיים שאול הכהן דוויק זצוק"ל ,שמושל העיר שבא מקרוב שם מציק ליהודים ,ורבנו הקדוש זצוק"ל נסע
למירון לשבת של סליחות לפני ר"ה עם עשרים מתלמידיו ,ואני הקטן עימהם ,והיינו שם חמישה ימים ,ובכל יום שעשינו שם הקפות סביב הציון
הקדוש של רבי אלעזר עם ארבעת המינים הישנים של השנה שעברה בידינו ,וכשחזרנו ירושלימה ,מצא רבנו טלגרמה בביתו ונתבשר ,כי
מושל העיר מת פתאום ,וליהודים שם אורה ושמחה'.

ע

ל ענוותנותו של הצדיק ניתן ללמוד מהסיפור שלפנינו שהובא בספר "אורח צדיקים" המצטט מהספר "הללו עבדי ה' " :סיפר ר' יואל טייטלבוים,
האדמו"ר מסאטמר ,שהלך לבקר את הצדיק החכם המקובל ר' חיים שאול ,וביקשו ,שיברך אותו ברכת כהן .ר' חיים היה סגי-נהור ,ונדמה לו
שרבנו (ר' יואל) רוצה לברכו ,ותכף הרכין את ראשו ,כדי שרבנו יניח ידו עליו לברכו .כשהבין את כוונת ר' יואל ,אמר רבנו ,שאדרבה ,הוא רוצה
להתברך ממנו ,ותיכף הניח ר' יואל את ידיו על ראש רבנו הקדוש וברכו .הפליא רבנו מאוד את גודל תמימותו ומידת ענוותנותו של הצדיק".

פ

עם אחת שאל אדם אחד את רבנו ,אם יכול הוא לצאת ידי חובת התשובה הצום והתפילה בימי השובבי"ם ,אם ישכור בכסף מלא אדם אחר
שיצום ושיתפלל בעבורו כשלוחו .רבנו הסביר לו ,שעל פי ההלכה הדבר אינו ניתן וסיים את דבריו בפתגםׁ" :שּובּו ָּבנִים ׁשֹו ָבבִים חּוץ מְּ ַאחֵ ר".

ב

היותו בארם צובא (כשהיה בן  ,)93ראה איך הנשים מתחילות לגלות מקצת שערותיהן ,ועמד וצווח על הפרצה ,ומשלא נשמעו לו ,עלה בליל
שבת על הבימה והכריז אם ישמעו בקולו -מוטב להם ,ואם לאו -תחול עליהן קללה ,ועזב במוצאי שבת את העיר ועלה לירושלים .לאחר זמן קצר
פרצה שרפה בעיר וכילתה חלק גדול מהעיר ,וכולם נוכחו בצדקת ה'.

כ

אשר המקבל האלוקי ר' יוסף-חיים זצ"ל (בעל הבא"ח) יעץ למקובל ר' סלמאן אליהו (אביו של המקובל האלוקי הרב מרדכי אליהו צמח זצ"ל)
לעזוב את בגדד ולעלות לארץ ישראל ,הגיע ר' סלמאן להיפרד מר' יוסף חיים ושאלו" :אצל מי אשב ואלמד בתורת הנסתר בארץ ישראל?" .ענה
לו הצדיק" :לא אקוב בשמו של רבי מסוים לפניו תשב ללמוד את תורת הקבלה .ואולם אמסור לך מספר קושיות עמוקות ,והרב שיתרץ לך אותן-
תדע נאמנה כי הוא רב מובהק וממנו תלמד".
ר' סלמאן עזב את בגדד והגיע לירושלים .מיד התפרסם שמו של הגאון הצעיר שעלה מבבל ,ובקרב חכמי המקובלים יצא הקול ,כי "ארי עלה
מבבל" .כשהגיע שמעו של ר' סלמאן אליהו לאוזניו של ר' שאול ,ביקש שיבוא לפניו ,והחל לשוחח עמו ברזי התורה .שעה ארוכה שוחח הגאון
הישיש עם ר' שאול עם ר' סלמאן ,ונוכח לראות כי לפניו יושב גאון מופלא ,רך בשנים וזקן בחוכמה .אמר ר' שאול לר' סלמאן" :מהיום והלאה
תבוא אצלי מדי יום ביומו ו אלמד עימך את הכוונות עפ"י דרכו של הרש"ש" .ר' סלמאן שאל את ר' שאול את הקושיות בחוכמת הקבלה ,שמסר לו
הבא"ח ור' שאול תרץ לו את כל הקושיות בטוב טעם ודעת .עתה ידע ר' סלמאן ,כי אכן ר' שאול הוא הרב המוסמך והמובהק ,ממנו עליו ללמוד
את רזי התורה ,והכתיר אותו לרבו המובהק".
תש"פ | גיליון 76
הצדיקים | פרשת מקץ | ל' כסליו תש"פ
פניני הצדיקי

4/9

אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

 -הַ מְּ ֻקּבָל חַ יִים ׁשָ אּול הַ כ ֹּהֵ ן ְּדוֵויק זצ"ל  -השד"ה

המקובל הרב הגאון חיים שאול הכהן דוויק זצ"ל -השד"ה :נולד בחאלב (סוריה) ב-י"ד
חשוון ה'תרי"ח ( .)1119מחכמי א"י ומגדולי מקובלי ירושלים .מנעוריו עסק בתורת הנסתר
וכל שנותיו עסק בהפצת סודותיה ליחידי סגולה .מילדותו ניכרו בו כישרונות עצומים,
שהתאחדו עם שקידתו המופלאה .לאחר שלמד בשקידה ש"ס ופוסקים החל מנעוריו ללמוד
את תורת הנסתר .בשנת ה'תרמ"ז ( ,)1111עוד בטרם מנו לו שלושים שנה ,התמנה למרא
דאתרא של חאלב .למרות שהיו בעירו תלמידי חכמים קשישים ממנו ,הללו קיבלו את
מרותו .בשנת ה'תר"ן ( ,1109כשהיה בן  93שנים) עלה לארץ ישראל ,והצטרף לישיבת "בית
אל" ועם הזמן התמנה לראש הישיבה.
משאת נפשו הייתה להנחיל את תורת הח"ן לכלל ישראל כדי להביא את הגאולה השלמה
לעם .הוא הלך והתפרסם לתהילה בתפוצות ישראל כגדול בתורת הנגלה והנסתר .כאשר
נוסדה ישיבת "רחובות הנהר" ,בשנת ה'תרנ"ח ( )1101בשכונת הבוכרים על ידי הגביר ר'
ניסים נחום ,בה למדו כ 19-חכמי קבלה והתפללו עפ"י כוונות הרש"ש ,נקרא רבנו לעמוד
בראשה ולהרביץ תורה לעדרים.
במשך כל ימות השנה עבר לפני התיבה בתפילות והיה עומד זמן רב ומתפלל עפ"י הכוונות
ללא סידור בידו .בימים הנוראים ,רבים מבני ירושלים נהגו להצטופף בבית הכנסת על מנת
לזכות ולהתפלל עמו ,בחזרת הש"ץ ,כאשר הגיע לברכת 'המחזיר שכינתו לציון' היה
פורץ בבכי ,ומדי יום מצאו את הקרקע ,במקום שבו עמד ,רטובה מדמעותיו.
בשנות מלחמת העולם הראשונה חש בעיניו .מכיוון שרופאים כמעט שלא היו בנמצא,
הפצירו בו בני ביתו ותלמידיו לצאת לחו"ל ,כדי לקבל טיפול רפואי לעיניו החולות ולמנוע
מהן עיוורון מוחלט .למרות הסכנה ,שנשקפה לעיניו ,סירב רבנו בכל תוקף לעזוב את
הארץ .הוא נותח בעיניו בארץ  -אך הניתוח לא הצליח והוא התעוור בשתי עיניו! .כאשר
התעורר מתרדמת הניתוח ,ונודע לו ,ששוב לא יראה אור יום אמר" :הכול היה כדאי,
ובלבד שלא לעזוב את ארצנו הקדושה אפילו לשעה אחת בלבד!".
נפטר ב-ד' טבת התרצ"ג ( )1099בעיה"ק ירושלים .חי כ 91-שנים .ציונו בהר הזיתים
בחלקת הספרדים (בשנת תש"ג 1093 -עלו פורעים ערבים להר הזיתים ,הרסו קברים ,נתצו מצבות
וחיללו את מקום הציונים של רבים מיקירי ירושלים .ביניהם חוללה גם מצבת קבורתו של הצדיק ,לאחרונה נבנתה המצבה מחדש כאשר
מקום הציון בקירוב למקום קבורתו).
אביו :ר' אליהו .סבא (מצד אביו) :ר' שאול (אב"ד ארם-צובא בעל 'אמת מארץ') .מרבותיו :ר' מרדכי עבאדי (מח"ס 'מעין
מים') ,ר' אליהו משען (מח"ס 'שפת אמת') .מתלמידיו :ר' יום טוב ידיד הלוי ,ר' סלמאן אליהו (ממלא מקומו בראשות הישיבה),
ר' יעקב חיים סופר (מח"ס 'כף החיים') ,ר' ישעיהו אשר זעליג מרגליות ,ר' עזרא הררי רפול ,ר' נח גד וינטרוב ,ר' סלמאן

מוצפי .מספריו• :איפה שלמה -על 'אוצרות חיים' למהרח"ו •שר שלום -ביאורים לדברי הרש"ש בספר 'נהר שלום'
•חידושים לספר "שפת אמת" •הגהות לספר "אור הלבנה" לרבי יעקב קצין •הגהות לספר "עלי נהר".

ב

אחד הימים בא אל הגאון הקדוש רבי חיים שאול דוויק זצ"ל יהודי ,ובכה לפניו צרתו ,וסיפר שהוא סוחר בבגדים ישנים וסחבות ,וכל
כספו ורכושו אינם עולים על עשר לירות ,והיה סוחר עם ערבי אחד בתדירות ,ובמרוצת הימים החל הערבי להלוות ממנו כסף ,פעם אחרי
פעם ,עד שיום אחד נותר חסר כל ,בלי פרוטה אחת .פנה הוא אל הגוי ואמר לו" :הב לי כספי!" והערבי הלך והביא לו תכשיט של אשתו
כערבון .אולם ,מאז חלפו עידן ועידנים והערבי איננו ,ואין לו כסף לסחור ,ומאידך ,למכור את התכשיט הוא חושש .ועוד ,שהתכשיט אינו
בר ערך אפי לו כדי מחצית החוב ,ומה יעשה? אמר לו הגה"ק ,שילך אל הכותל המערבי ויציע דבריו לפני ה' ,וכך עשה .הלך והתפלל.
למחרת ,בא אליו פתאום הערבי ושאלו" :איה המשכון?" .ענה לו" :בביתי ,אבל אינני יכול ללכת כעת הביתה ,בוא מחר עם הכסף ואשיב
לך את התכשיט!" .למחרת ,שב הגוי ובידו סכום הכסף בשלימותו ,וסיפר הערבי,שלפתע החלה אשתו לצעוק עליו שישיב לה את
התכשיט ואם לאו תהרגנו .אף שהוא עצמו לא היה חפץ לפדות את התכשיט ,כי היה בעל ערך פעוט ,ופשוט היה מוכרח להשיב את
הכסף ,וקיבל היהודי את הכסף לידיו( .הרה"ח ר' נח גד וינטרוב ז"ל' -בישישים חכמה' ששמע מפי ר' חיים זאב מילשטיין)

ב

סוף ימיו כשהיה סגי נהור ,התאספו בחצות הלילה ללמוד בשיעורו ,ראו את רגלו פצועה ונפוחה מאוד ומכוסה בדם רב  -ומראהו רע
מאוד .כששאלוהו לפשר הדבר ,סיפר להם שהיה לו פצע גדול מלא מוגלה ברגלו ,וכאשר הזמינו רופא לבדוק את המצב ,הלה הפנה את
רבינו לבית-הרפואה לטיפול מיידי.
בהגיעו לשם ,קבעו הרופאים שיש לפתוח את הפצע ולהוציא מתוכו את המוגלה .והיות שהטיפול עלול לגרום לכאבים קשים ,רצו
להרדימו .אך הוא סירב לכך ,כי לא רצה להסיח דעתו מדבקות בה' אפילו לרגע אחד .ואמר להם ,שיעשו הניתוח בלי הרדמה .אמרו לו
הרופאים ,שהיות והכאבים הם בלתי נסבלים ,יצטרכו לאחוז בו בגופו ,שלא יתנועע באמצע הניתוח.

רבינו הסכים לכך והתנה ,שלא תגע בו שום אישה .הרופאים צחקו בלבם לבקשתו ,וכמה אחיות אחזו בגופו הקדוש .באמצע הניתוח
כאשר התכווץ מכאב הטיפול ,הבחין לרגע כי נוגעות בגופו נשים ,צעק צעקה גדולה ומרה ,ובאמצע הניתוח קם ויצא החוצה ועשה
דרכו לבית המדרש לשיעורו הקבוע בחצות הלילה.
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים -

האדמו"ר הָ ַרב י ְּחֶּ ְּז ֵקאל ׁשְּ ָר ָגא הָ לְּ ּבֵ ְּרׁשטֵ אם זצ"ל

האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא זצ"ל -בנו הבכור של ר' חיים
מצאנז .ממנו יצאה שושלת שינאווא .נולד בטרניגרד בשנת ה'תקע"ה ( .)1119איש אמת.
בעל רוח-הקודש .פועל ישועות .רבים שיחרו לפתחו ונושעו .מעולם לא הוציא דבר שקר
מפיו .כל דבריו התקיימו במלואם .גאון בנגלה ובנסתר .ענוותן מופלא .הסתיר את בקיאותו
בכתבי האריז"ל והזוהר הקדוש .כיהן כרב ברודניק ,ברוזדול ,בסטרופקוב ,בצאנז
ובשינאווא .נפטר ב-ו' טבת ה'תרנ"ט ( .)1101ציונו בעיר שינאווא שבאוקראינה .חי כ11-
שנים.
אביו :אדמו"ר רבי חיים מצאנז .אמו :מרת רחל פייגא (בת ר' ברוך פרנקיל-תאומים מלייפניק
בעל ה"ברוך טעם"( .מרבותיו :ר' שר שלום מבעלזא ,ר' צבי הירש מרימנוב .נשותיו :מרת
טאבע (זיווג ראשון -בת ר' אריה לייב בעל "אריה דבי עילאי") ,מרת דבורה (זווג שני -בת ר' מרדכי
זילברשטיין -אב"ד הולשיץ) ,מרת בריינדיל (זווג שלישי -בת ר' יהודה צבי אייכנשטיין מרוזלא) ,מרת
חנה רחל (זווג רביעי -בת ר' צבי הירש -אב"ד לעשנוב) ,מרת שיינדיל (זיווג חמישי -בת ר' אברהם
גווירצמן מגורליץ) .ילדיו :מאשתו טאבע -ר' נפתלי .מאשתו דבורה -מרת חיה שרה (אשת ר'
אלעזר בינדיגר משינאווא) ,ר' משה (ממלא מקום אביו בשינאווא ובצאנז) ,מאשתו חנה רחל -מרת
מרים מלכה (אשת ר' נפתלי רובין רב בוישניצה) ,מרת פייגא ביילא (אשת ר' מנחם מנדל
הלברשטאם רב בפריסטיק ובדוקלא) ,ר' אברהם שלום (מייסד חסידות סטרופקוב) ,ר' אריה לייביש
מטארנא ,ר' שמחה ישכר בער (אדמו"ר בצישינוב) .מספריו• :דברי יחזקאל

פ

עם בא איש אחד לרבינו לפני תפילת שחרית ,והתאונן ,שהממשלה רוצה ליקח ממנו בעל כורחו את
האכסניה שלו לצורכם ,ועל-כן ביקש מהצדיק שיתפלל עבורו ,שיניחו לו .לפליאתו המרובה ענה הצדיק:
"אדרבה ,תיכף ומיד קח את כל בני ביתך ותצא מהבית הזה בלא שום עיכוב" ,והאיש טען לפני רבינו
שעל כל פנים יפנה את אנשי ביתו ,עד לאחר שיתפלל ,אולם הרב אמר לו ,שלא יתעכב אפילו לזמן קצר,
רק תיכף ומיד יוציא בני ביתו מהבית ,וכן עשה האיש ,שציווה לכל בני ביתו ,שייצאו מהבית.
רגע אחר שיצאו כולם ,נתמוטטו קורות הבית ,ונפל והתרסק הבית ,רק גוי אחד ,שהיה שם בחדר
אחד ,נשאר ומת .כאשר קראו האיש למשפט על אשר הגוי שנשאר שם ומת ,העידו שכניו ,שהלה
הכריז ,שכולם ייצאו ,רק הגוי הזה לא שמע ,וע"כ מת שם ,וראו כולם רוח קדשו של מרן הקדוש
שציווה לאיש ,שייצא תיכף ומיד מביתו ,כך שלא יהיו בסכנת מוות רח"ל ,וניצלו כל היהודים מהבית
בזכות רבינו.

פ

עם בא לפני רבינו אברך ,שנכנס בו דיבוק ,והדיבוק ביקש מהצדיק ,שיעשה לו טובה ,אמר לו רבינו:
"איננו רבי ,איננו יכול" .אמר הדיבוק" :לי אתם אומרים שאינכם יכולים? כשהייתי מסתופף בין האילנות
שמעתי רעש בין האילנות ,שאלתי' :מה זה?' ,אמרו לי' :ר' יחזקאל שינאווא הולך כעת לעשות קידוש',
ואכן נשאר הדיבוק שם אצל רבינו ,ולבסוף עשה לו טובה ועזב את האברך.

א

יש אחד מחסידי רבינו התאונן לפניו ,שחתנו אינו מתנהג כראוי ,ושאל את הצדיק" :מה לעשות?" ,ענה
הרב" :שישתדל שחתנו יבוא אליו לשבת אחת והכל יבוא על מקומו בשלום" .אך כאשר ביקש מחתנו
שיבוא לרבו  -הלה סירב .כאשר נסע שנית לרבו ואמר ,שחתנו אינו מסכים לבוא עמו ,אמר רבינו" :אל
תדאג ,עכשיו הוא יבוא" כעבור זמן מה בא אליו חתנו ואמר לו ,שברצונו לנסוע לרבינו ,חותנו שמח מאוד
שהוא רוצה לבוא ,כאשר הגיע לשינאווא אמר חתנו להגה"ק משינאווא" :האם חכמה להכריח אותי
לבוא אליך? הלא בכל לילה בא אליי כבודו ומכה אותי במקלו ,שאסכים לבוא אליו לשינאווא".
בגודל ענוותנותו קרא הצדיק למשמשו ואמר לו" :האם לא ראית אותי בכאן בכל לילה? הלא כל הזמן
הייתי בביתי ולא כדבריך ,שהלכתי לביתך להכריח אותך לבוא.
אלא מאי ,מכל מצו וה נברא מלאך ,והמלאך הזה יש לו צורת האדם שברא אותו ,ואותו מלאך ממלא את
השליחות ,מה שהאדם צריך לעשות .והוא הדבר גם כאן :המלאך שנברא מאחד ממצוותיי ,אשר יש לו
אותו צורה כמוני ,הוא בא אליך והכה אותך ,שתבוא לשינאווא".

פ

עם אחת נכנס אל הגאון חתן אחד והתאונן לפניו ,שעוד מספר שבועות תתקיים חתונתו ,ומנהג
המקום בעירו ,שהחתן עולה בעליית "מפטיר" ,ויצטרך לומר את ההפטרה בקול רם ,והיות שאינו יודע
עברית בצורה טובה ,הרי יתבייש ברבים .שאל אותו רבינו" :איה מקום מגוריו ומתי זמן הנישואין?",
ואמר לו ,שייסע לביתו לא ידאג כלום ,שהכל יעבור כשורה .כאשר הגיע שבת קודם נישואיו הופיע
פתאום רבינו לעיר ,הדבר עורר פליאה בעיני כולם ,על מה החליט הרב לבוא בשבת .בשב"ק בבוקר
בעת קריאת התורה ביקש הצדיק ,שהוא רוצה להיות הבעל קורא כדרכו ,ומפעם לפעם היה דרכו
לעשות תנועות והיה מכה ברגליו על הרצפה .כאשר קראו לחתן לקרוא מפטיר ,התלהב הצדיק ועשה
קולות ותנועות במשך כל זמן העלייה ואמירת ההפטרה .אצל הציבור לא היה זה דבר חדש ,כי כך
הייתה דרכו ,וכך הצדיק את החתן ,שלא יבוא לידי ביזיון.

ר

בינו היה מעיין פעם באיזה ספר בעמקות גדולה ,ובחוץ ירדו גשמים עזים ונשמעו הברקים ורעמים והיו
מפריעים לצדיק לעיין בלימודו ,על כן אמר" :נו ,נו" ,ותכף ומיד הפסיקו הברקים והרעמים.
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אִ ם ִראׁשֹונִים

כמַ לְּ ָאכִים -הָ ַרב הַ ִנסְּ תָ ר ַאב ְָּרהָ ם יֹוסֵ ף ִּב ְּני ָמִ ין ּב ְָּרכֹות זצ"ל
ְּ
הרב הצדיק הנסתר אברהם יוסף בנימין ברכות זצ"ל -נולד ב-ח' שבט
ה'תרפ"ח ( .)1031שנות ילדותו עברו בין סמטאות יפו בין צדיקים נסתרים
ומקובלים ,אליהן נפשו נקשרה ,ומהם שאב מלוא חופניים יראת שמים ויראת
חטא .נמנה עם בני החבורה הקדושה מתל-אביב של ר' משה יעקב רביקוב
(הסנדלר הקדוש) ורבי יוסף וולטוך זצ"ל (מנקה/מטאטא הרחובות הקדוש) ,הרב
אברהם יחיאל פיש זצ"ל ,הרב יוסף דיין וממקורבי חכם מנחם מנשה ורבי עמרם
בלוי זצוק"ל .הרב אברהם יחיאל פיש העיד כי רבינו היה מ-ל"ו הצדיקים
הנסתרים שבדורינו .רבינו הסתיר עצמו עד כדי כך שאפילו אחותו לא הכירה
אותו ולא ידעה כי מדובר בצדיק נסתר.
רוב חייו התגורר בחדרון קטן בשכונת שבזי ,המוכרת יותר כנווה צדק .לא היו לו
אישה וילדים .ידע להצניע את עצמו .שמר על קדושה עילאית .נקשר לפשוטי
העם אותם אהב אהבת נפש ממש .היה מתארח אצל משפחות שונות שאף הן
לא ממש הצליחו להכירו .אחת הסיבות לכך שהצדיקים הנסתרים אינם מתגלים
משום שאם הם מתגלים ,עליהם להיפטר מן העולם .צנוע ,פשוט ,שתקן גדול.
בביתו הדל ,הסתובבו להם עכברים וחתולים .המקרר היה ריק למעט שתיה.
גם בחיצוניותו הסתיר עצמו ללא זקן ,כובע קסקט לראשו ,לבוש במכנסי חאקי
 ,9/9חולצה קצרה וסנדלים לרגליו .בעל רוח-הקודש .היה מסתובב ממקום
למקום בשיא הפשטות ואוסף צדקה עבור משפחות נצרכות וצדיקים .היה עובר
מאדם לאדם ומבקש תן לי עשרה גרוש ,וככה קראו לו בבני ברק" ,יוסיל'ה עשרה
גרוש" .נפטר ב-ו' טבת ה'תשע"ה ( )3919לאחר ייסורים מרים אותם קיבל
באהבה .חי כ 11-שנים .ציונו בהר המנוחות.

סבו :הגאון ר' אליהו ברוך פרלמן .אביו :הגאון ר' זכריה (מח"ס 'זה מצאתי ומלא
טבא' ומרבניה החשובים של העיר יפו) .אמו :מרת חיה דבורה פרידה.
ל העובדה כי לרבינו היה רוח הקודש מספר מ שמשו :היות ומצבו הבריאותי של רבינו היה חלש ,בשל תעניותיו הרבות ואכילתו
המועטת ,ביקשתי להביא לרבינו אוכל מזין -מנה פלאפל .לא סיפרתי לו על כוונתי .הוא היה בביתי וביקש מאשתי שתתקשר אליי
ותאמר לי שאינו רוצה לאכול פלאפל.

ע
כ

שאחותו מרת לאה נפטרה ,ביקשו להסתיר מידע זה ממנו .והנה מבחין משמשו כי רבינו הפסיק לאכול .כשהתבקש לאכול אמר:
"איך אוכל לאכול כשאחותי גאולה באבל?" .רבינו כבר ידע כי אחותו נפטרה לבית-עולמה על אף העובדה שלא סיפרו לו.

א

חד מהשכנים בתל -אביב היו לו רק בנות והלה ביקש בן .מיד אמר רבינו" :תסלק את הכלב ויב א לך בן"( .שכן כלב בגמטריה בן וכן
במקום שיש כלב אליהו הנביא לא מגיע) השכן לא הבין מה הקשר ביניהם .אולם באותו שבוע הכלב חלה ומת ובאותו החודש אשתו
נפקדה בבן.

ב

חג הסוכות ,רבינו ישב עם משמשו ,ביקש הלה לעלות לביתו בקומה הרביעית כדי לסדר דבר מה .אולם רבינו הביט בו ואמר" :אין
צורך שתעלה כיוון שהעניין התבטל" .המשמש בכל זאת עלה .אולם בהגיעו לביתו הסתבר לו כי מעיני רבינו לא נעלם דבר ואכן העניין
שלשמו עלה התבטל .וכן הסתבר לו עד כמה רבינו רחמן שלא רצה שיתאמץ ויעלה לקומה הרביעית.

מ

סופר על אדם אחד שבתו הקטנה הייתה חולה במחלה קשה ל"ע .הלה הגיע אל המקובל הנסתר הרב אברהם יחיאל פיש .הלה
אמר לו" :קח את ר' אברהם יוסף בנימין ברכות ותן לו לישון במיטת הבת והכל יעבור" .ואכן כבר למחרת נעלמה לחלוטין המחלה
הקשה שפקדה את הבת.

כ

שרבינו היה חלש ולא יכל להשתתף בלימוד בכולל היה נשאר בבית .אולם כשמשמשו היה חוזר היה אומר לו" :מדוע לא למדתם
את הגמרא הזו? ולעיתים אף אמר לו' :דע לך שלא צריך לקחת בכח .אתה התפללת על עניין זה יותר מדי .אם משמיים רוצים לתת-
מוטב .אולם אל לך להפציר בעניין זה יותר מדי!".

ר
אחד ממקורביו נתקף בר"ה בכאבי בטן עצומים ולא יכל ללכת אפילו לבית-הכנסת .אשתו פנתה אל רבינו וביקשה ממנו שיתפלל
בים פנו אל רבינו לאחר ששנים רבות לא נפקדו בזרע בר-קיימא .רבינו היה מברכם ולאחר שנה היו זוכים לפרי בטן.

עליו .והנה אותו אדם נרדם וחלם שהוא חוזר שלושים שנה אחורה בזמן שהיה בבית-ספר יסודי ורואה שלוקח דבר מה מחברו.
לאחר מכן עוצר את הלה בכביש ומבקש ממנו סליחה ומחילה והלה סולח לו .הוא התעורר והבין בשל מה סובל יסורים .החליט
לחפש את אותו אחד והנה לאחר התפילה הגיע לספר כדי להסתפר .בזמן ההמתנה לתורו סיפר לו על מה שקרה לו בר"ה כאשר
באותה השעה נכחו מספר אנשים במספרה.
הספר התעניין ולאחר שהמקורב אמר את שמו אמר לו הספר שהוא מכיר את אותו אדם כיוון שהלה מוריד סחורה אצלו .עוד הם
מדברים ואותו אחד נכנס .האנשים כל הנוכחים היו בהלם .הוא פנה אליו ואמר לו" :הנה כולם שמעו את הסיפור שלקחתי ממך לפני
כשלושים שנה מספר דברים .הנה ,אני מחזיר לך שטר כסף במקום" .כמובן שהלה הסכים לסלוח לו.
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אִ ם ִראׁשֹונִים

כמַ לְּ ָאכִים -הָ ַרב הַ מְּ ֻק ָּבל שָ שֹון שנדוך זצ"ל
ְּ

הרב המקובל ששון שנדוך זצ"ל המכונה הרש"ם :נולד בבגדד בשנת ה'תק"ז
( .)1999כונה גם בפני העם חכם ששון עג'מי .ידיו רב לו בכל מקצועות התורה .מקובל.
דרשן .מוהל .שוחט .סופר סת"ם ,פייטן ומשורר דגול .צייר .בעל קול ערב וחזן בבית
הכנסת הגדול "צלאת אל כברי" בבגדד .מפורסם כאיש מופת ורבים שיחרו לפתחו
כדי להיוושע .בעל רוח-הקודש .זכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב .ידוע בקמיעותיו.
פעם אחת נעצרו הגשמים בבגדד והקהל נמצא במצוקה גדולה .ר' ששון עלה לתיבה
והתחיל לפייט את הפיוט "מדכר עבדכון קודמכון" הלקוח מסידורים כמנהג חלב (ארם
צובא) ומיד ירדו גשמים .נפטר ביום ו' -ו' טבת ה'תק"ץ ( .)1199חי כ 19-שנים .ציונו
בבגדד.
אביו :ר' מרדכי משה .אמו :מרת פרחה .אשתו :מרת כאתון .ילדיו :ר' מרדכי (בעל "לב
המלך") ,ר' משה (ראש ישיבה) ,ר' אברהם ,ר' אהרן ,ר' מאיר ,ר' שמואל ובת.

מחיבוריו :רוב ספריו נשרפו בשריפה הגדולה שהיתה בבגדד בשנת תרכ"א •אמרי
ששון -מוסר הנהגות ישרות •דבר בעתו -סדר עבודה שבלב לכל ימות השנה •שדה
לבן -סודות עמוקים על מזמורי התהלים •מזמור לאסף -דינים על התפילה ,מוסר,
שירים ופיוטים •קול ששון -תוכחות מוסר דרך שירים ומשלים •תהילה לדוד -פירוש על פרק תהילה לדוד עם דרשות
ופיוטים .כתב גם פירוש על 'עץ חיים' למקובל רבינו ר' חיים ויטאל (מהרח"ו ,תלמידו הגדול של האריז"ל) .פירוש תרי"ג מצוות
לפי הקבלה.

ל

הלן מספר סיפורים ,שהובאו בספר 'הרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך' ומהקדמות המופיעות בספריו ,ויש בהם כדי ללמדנו מעט על רבנו:
לקמעות ,שכתב הצדיק יצאו מוניטין וקשה היה להשיג אותם .מספרים ,כי ברשותה של דינה אחות הרב המקובל הצדיק יוסף חיים מבגדאד
נמצא קמע בכתב ידו של ר' ששון .כל חולה קדחת או חום שש ם אותו בבגדיו ,מיד הזיע והתרפא .את הקמיע הזה מסרה תמורת משכון
יקר .פעם אחת פנה אליה המקובל הצדיק ר' יהודה פתיה זצ"ל וביקש ממנה רשות לפתוח אותו כדי להעתיק ממנו את שמות המלאכים
הרשומים בו .אולם היא התנגדה לכך בכל תוקף .לימים חלה ר' יהודה בקדחת ,ביקש ממנה את אותו קמע ,מסר לידיה משכון יקר ומסרה
לו אותו .באותו ערב הוא הבריא .שוב פעם הפציר בה שתרשה לו לפותחו .לאחר רוב השתדלות ובקשות ,שיש בזה מצווה דרבים ,נענתה
לפותחו .כאשר קיבל את אישורה ברעד פתחו -מצא בו חתיכת עוגה .להפתעתו לא היה גבול ,נטלו ואמר" :מי יכול לרדת בסוד ה' ולידע
מה יש בעוגה זו שעשאה רבינו"( .כך העיד חכם ש.ד.חי)

מ

סופר על משפחת חדאד ,אשר עסקה בבגדאד בקבורת מתים .פעם אחת קברו בבית העלמין אדם בשעה מאוחרת בלילה .כאשר סיימו
את תפקידם ועמדו לחזור לבתיהם ,שמעו קול מסתורי ,שצעק לעברם" :עליכם להתחבא מיד מפני אויבים" .הם נבהלו ועשו כפי שנאמר
להם .באותה שעה הסתובבו באותו מקום שודדים ורוצחים במטרה להרוג את כל מי שימצאו בדרכם ,וישדדו את כל אשר לו .לאחר
שהסתובבו ולא מצאו איש ,עזבו את בית העלמין ונעלמו .ראש משפחת חדאד ,שניצל בנס עם אנשיו בזכות אותו קול מסתורי ,הרים את
קולו ואמר" :אני משביע את מי שהשמיע קול זה ,שהציל את חיינו שיגלה את שמו".
בלכתו הביתה לישון נתגלה אליו הצדיק בחלום והתרעם עליו על שהשביעו .באותה שעה חדאד נדר נדר ,שבכל שנה ישפץ את ציונו של
הרב בשל מזג האוויר השורר בעיר ופוגע בציון .כך נהגו לעשות הוא וצאצאיו עד הזמן האחרון לבנות ולטוח מחדש את קברו הנמצא בראש
בית הקברות כדי שיבואו הקהל להשתטח על קברו בערב ראש השנה .שנה אחת שכחו לעשות זאת .אז נראה להם בחלום והזהירם שלא
לשכוח ,ותיכף ומיד בבוקר השכם יצאו מבוהלים ודחופים לקיים את דבריו.

ס

פר קבוע נהג לבקר את הצדיק מדי פעם בפעם כדי לספר אותו .באחד הימים ,כאשר נכנס לחדרו מצאו יושב עם עוד רב ,שאינו מוכר לו.
כאשר שאלהו" :מי הרב שהיה עם רבנו?" ענה לו הצדיק" :דע לך ,כי אדם זה הוא אליהו הנביא .אולם אסור לך לגלות זאת .ביום
שתגלה סוד זה  -תמות!" .הספר שמר סוד במשך שנים .פעם אחת השתכר ,נכנס יין יצא סוד וגילה מה שראה ושמע .מיד אחרי זה הוא
נפטר .צאצאי הצדיק ר' ששון מספרים כי שמעו מאבותיהם ,שהיה מתבודד בחדרו ובני ביתו שמעו דו שיח מחדרו ,אם כי אסור היה להם
להתקרב לשם.

ר

בנו נהג לקנות ירקות מהשוק אצל גוי אחד שהכירו וכיבד אותו .פעם אחת הוא ביקר באותה חנות ,במקום נמצא בנו של בעל החנות
שלא הכיר את הרב ולא נהג בו כבוד כראוי והעליבו  .הרב קנה כבד של כבש ,חזר לביתו ,ייבש אותו ,רשם עליו כמה מלים ושם אותו
בצלחת במרתף הבית .באותה שעה בן הירקן הרגיש כאבים חזקים בבטנו ,והאבטיחים והדלועין זזו ממקומם והחלו מכים על ראשו.
בעודו מתפתל מכאבים ,תחקרוהו הוריו לנעשה ,והשיב ,כי מיד לאחר שהעליב את היהודי קרה לו מה שקרה ,הם הבינו למי נעשה עול זה.
הם מיהרו אל רבנו והתחננו אליו שיסלח לבנם ויתפלל עליו שיתרפא .הרב נענה להם ,שפך מים בצלחת של הכבד .ברגע שהמים ניקו
את הכבד מדם  -הבן חזר לאיתנו.

מ

ספרים ,שהיה גוי אחד צורר היהודים ,שהיה בא תמיד לבית המדרש ,מקום התלמוד לחכמי בבל ,והיה מלכלך את המקום בכוונה וזורק
שם אשפה .סיפרו לרבינו מעשה הגוי ,אמר להם הצדיק" :תביאו לי שיפוד עם כבד ,ותודיעו לי כשיבוא הגוי" .לא חלף זמן רב והגוי בא
כמנהגו ,ללכלך מקום מקדש מעט.

נטל רבנו את השיפוד ,הבעיר גחלים והחל לצלות הכבד ,באותו רגע החל הגוי לצעוק ולהתפתל מכאבים נוראים וצעק" :אוי ,הכבד שלי
נשרף!!!" ,לקול צעקותיו התאספו עוברים ושבים ותהום העיר ,ורבנו ממשיך לצלות הכבד .אמר להם הגוי" :לכו לחכם ששון ,תבכו לפניו
בשבילי שיפסיק לצלות את הכבד ,ואני מבטיח מהיום והלאה שלא לצער שום יהודי" ,כשבאו לפני הצדיק בוכים וצועקים בני העיר ,נעתר
להם רבנו והגוי שב לאיתנו.
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אנו מבקשים ממי שיש לו תמונות טובות יותר של
הצדיקים או של הקברים או אם לא שמנו את תמונת
הצדיק או הקבר ויש לו תמונה ,אנא שלחו למייל
PnineZadikim@gmail.com
למעוניינים לקבל את העלון ישירות למייל ,יש לשלוח
בקשה PnineZadikim@gmail.com

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