
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 לזכרו ולע"נ של רבינו הגדול רה"י

 זיע"א נפתלי סימון בירהגה"ק 

 גאב"ד עדת תימן ירושלים

 199188מס"ח  064)ע"ר( בנק דיסקונט  שליט"אשמעון סימון  בנשיאות הרה"ג ת נפתלי"ו"ישוע-שלום ואמת""דברי יו"ל ע"י מוסדות 

 

 הכרת הטוב
ֵלְך ֵמָעָלי ִהָשֶמר ְלָך ַאל פרעה למשה "אחרי מכת חושך אמר 

" )י', כ"ח(,      ולכאו' ֹתֶסף ְראֹות ָפַני ִכי ְביֹום ְרֹאְתָך ָפַני ָתמות
מדוע פרעה לא אמר מפורש ביום ראותך פני אהרוג אותך?     

ַוֲאַמר ֵליה  ולכאו' נראה שכך הוקשה לתרגום יונתן שתירגם:
ָווי ִאיְזַדַהר ָלְך ָלא תֹוִסיף ְלֶמֱחֵמי ְסַבר ַאַפי ַפְרעה ִאיֵזל ֵמִעילַ 

ְלַמָלָלא ֳקָדַמי ֲחָדא ִמן ִמַלָיא ַקְשָייָתא ְכִאֵלין ֲארום ְביֹוָמא ְדַאְת 
ָחֵמי ְסַבר ַאַפי ִיְתקֹוף רוְגִזי ָבְך ְוֶאְמסֹור ָיָתְך ְבַיד ְבֵני ְנָשא ִאיֵלין 

שביום שיראה פניו -: פירושְך ְלִמיַסב ָיָתהַדֲהוֹו ַתְבִעין ַנְפשָ 
תעלה חמתו וימסרהו ביד אנשים המבקשים את נפשו, והם דתן 

ַוֹיאֶמר ָלָרָשע ואבירם שרצו להרוג את משה בגלל שאמר להם "
ִמי ָשְמָך ְלִאיש ")ב', י"ג( והם נפגעו ואמרו לו "ָלָםה ַתֶכה ֵרֶעָך

" ֵגִני ַאָתה ֹאֵמר ַכֲאֶשר ָהַרְגָת ֶאת ַהִםְצִריַשר ְוֹשֵפט ָעֵלינו ַהְלָהְר 
והלשינו עליו לפרעה על שהרג את המיצרי, ופרעה גזר עליו 

דין מוות ונעשה צווארו שיש וכו', וכמה ניסים נעשו שם,  
ולכאו' הרי אע"פ שדתן ואבירם היו חמי מזג, הרי משה ברח 

ומדוע כל כך  שנה, 60, וזה משך 80עד גיל  20ממצרים מגיל 
")עמוס א', "ְוֶעְבָרתֹו ְשָמָרה ֶנַצחהרבה זמן שמרו לו טינה 

י"א(? ועוד קשה, הרי אחד נפגע כי אמר לו רשע, אך השני 
מדוע נפגע?  ופרש"י שאמר להם רשע למה תכה רעך, רעך 

מעם  80%שבחושך מצרים מתו  ידוערשע כמותך.           
ו, ולכאו' איך שרדו דתן ישראל, ואמרו חז"ל שכל הרשעים מת

דיסקין  והמהרי"לואבירם הרי הם היו רשעים גמורים?      
כותב שכוונת חז"ל שמתו הרשעים היינו לאותם שלא האמינו 
בגאולה, אך מי שהאמין יצא, ואומרים חז"ל שכאשר עם 
ישראל יצאו ממצרים דתן ואבירם לא רצו לצאת, עד שרדף 

ומדוע לא יצאו אם הם  פרעה אחרי עמ"י ולקח אותם איתו,
"ָכל ַהֵבן שכאשר גזר פרעה  ידועהאמינו בגאולה?           

")א', כ"ב(, אמר משה לקב"ה: תינוקות ַהִילֹוד ַהְיֹאָרה ַתְשִליכֺהו
אלו מה חטאו? אמר לו ה': גלוי לפני שהם יהיו רשעים וכן 
דורותיהם, ומוטב שימותו זכאים ולא חייבים, ומשה ביקש 

וק, ואמר לו ה' שיקח שני תינוקות, והיו אלו דתן ואבירם, לבד
ואח"כ הם רבו בניהם עד כדי רצח, ומשה רבינו רצה להפריד 
ביניהם, ואם אדם יש לו הכרת הטוב הוא מתכופף, אך כפוי 
טובה אינו מוכן להתכופף, ורוצה להוכיח לעולם שאינו חייב 

, וסתם כעס טובה ע"י שירד לחייו וירדוף אותו כל ימי חייו
דועך עם הזמן, אך אצל כפוי טובה זה מתגבר, כיון שרוצה 
להוכיח שאינו חייב לו את חייו, ובאמת פרעה רצה להרוג את 
משה אבל נעשה משותק, ולכן רצה למוסרו ביד דתן ואבירם 
שהם היו כפויי טובה, והכופר בטובתו של חבירו לבסוף כופר 

 בטובתו של מקום. 
 

 מאת רבינו הגדול זיע"א" ישועות נפתלי"מאמר 
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 הפרשהרעיון על 
 הרב אלעזר יהודה שליט"א

 
 דרך החינוך

, " )י"בְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתםַוְיִהי ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה הֹוִציא ְיֹהָוה ֶאת "
נ"א(, פרשת בא זה פרשת הגאולה, הרבה יסודות נאמרו בה בדרכי העבודה, אנחנו 
נעמוד על גרגיר קטן, הלא כל תכלית מצרים זה למען תעבדון את האלוקים על 

ֵפר ְבָאְזֵני ִבְנָך וֶבן וְלַמַען ְתסַ ההר הזה, זה קבלת התורה וידיעת התורה, דכתיב "
ִבְנָך ֵאת ֲאֶשר ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶשר ַשְמִתי ָבם ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני 

ה ")י', ב'(, תכלית האדם בעולמו זה לעבוד את ה', אבל אדם צריך לדעת שחלק ְיהֹוָ
" שזה התכלית, חינוך המשך ָך וֶבן ִבְנָךְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני ִבנְ בלתי נפרד זה "

פה במקום מגלה לנו מהי מצות חינוך, כי  הרמב"ןהדורות,                            
" ְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני ִבְנָך וֶבן ִבְנָךלכאורה הפסוק טעון ביאור מהו הלשון "

ְוִהַגְדָת ום אחר כתוב "המשמעות שאדם מצווה לחנך את בניו ונכדיו, מאידך במק
שיתבונן  מי")י"ג, ח'( משמע שחייב אדם בחינוך בניו ולא בני בניו?       ְלִבְנָך

, זו מכת ולמען תספר באזני בנך ובן בנך: בדברי הרמב"ן יראה יסוד נורא, וז"ל
עכ"ל, ( 'ג ',וגו'" )יואל א ָעֶליָה ִלְבֵניֶכם ַסֵפרו וְבֵניֶכם ִלְבֵניֶהםהארבה, כמה דתימר "

מבהילים, הרמב"ן אומר לנו, אדם חושב שהוא  חינך את בניו, והוא והדברים 
טוב, ואם לא הבינו שלום עלייך נפשי, אבל התורה אומרת –יאמר אם הם הבינו 

שלא כן, אלא שכל הזמן מוטלת על האדם חובת החינוך, והרמב"ן מגדיר זאת, 
דעו גם מתי האדם יכול לדעת שהוא חינך טוב, אם מה שהוא סיפר לבניו הם י

יואל ) "ָעֶליָה ִלְבֵניֶכם ַסֵפרו וְבֵניֶכם ִלְבֵניֶהם וְבֵניֶהם ְלדֹור ַאֵחרלספר כמה דתימר "
א', ג'(, זה ציווי על האדם שיספר לבניו עד שגם הם יוכלו ג"כ לספר ולהעביר את 
הדרך, אבל אם אדם חינך את בניו והם לא ידעו להעביר הלאה, זה אומר שהוא לא 

, ועדיין לא יצא ידי חובת חינוך, וזה מבהיל, החינוך זה כמו הבצק חינך טוב
שעלול להחמיץ, לכן האדם צריך כל הזמן ללוש וללוש וללוש, כי הפסקה קלה 

מתכונות הבצק, כשמחמיץ הוא מתחיל להשמיע  אחתעלולה להחמיץ,               
ריך לבדוק מה קול, אם אדם רואה שהילד משמיע קול, זה מדליק נורה אדומה, צ

קורה, מה עובר על הילד, ילד שמעיז להשמיע קול זה אומר דרשני, זה אומר 
שהחינוך לא בדיוק, יש קצת רפיון, חייב ללוש בלא להרפות, וזה חובתנו! עד 

" הוא עדיין לא יכול להעביר, זה ִלְבֵניֶכם ַסֵפרו וְבֵניֶכם ִלְבֵניֶהםשהילד לא בגדר "
להתמיד בחינוך  שנזכההיעצר באמצע רח"ל,                לוקה בחסר וזה יכול ל

בנינו ובנותינו, להדריכם בדרך הישר המסורה לנו מדורי דורות מבית ראשון, אשר 
הגלם תגלת פלאסר)פלנאסר( מלך אשור לחלח וחבור ונהר גוזן, כמו שכתוב 

פול ֶמֶלְך ַאשור ְוֶאת רוַח "ַוָיַער ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֶאת רוַח בדברי הימים )א', ה', כ"ו( 
ִתְלַגת ִפְלֶנֶסר ֶמֶלְך ַאשור ַוַיְגֵלם ָלראוֵבִני ְוַלָגִדי ְוַלֲחִצי ֵשֶבט ְמַנֶשה ַוְיִביֵאם ַלְחַלח 

אנחנו יש לנו מסורת שאנחנו בתימן מהגלות  ְוָחבֹור ְוָהָרא וְנַהר גֹוָזן ַעד ַהיֹום ַהֶזה"
חמישים ושתים שנה לפני חורבן בית ראשון, שנראה סייעתא  הראשונה שגלתה

דשמיא בעמלנו, ואת עמלנו אלו הבנים, תמיד צריך לעמל אותם כמו עיסה, וכך 
אדם זוכה לבנים, בנים זה המשכיות, בנים בלי המשכיות אין בזה תכלית, שנראה 

 ברכה בעמלנו, אמן כן יהי רצון.
 

 "לצמספר רפואות תימן לר' שלמה צפר זסגולות ורפואות 

 לברכיים כושלות 
לפעמים הזקנים או העובדים קשה ומרימים משאות יותר מכפי 

וברגליהם והם כואבות, והעצות יכולתם, זה מתנקם בברכיהם 
לוקחים שמן זית ומורחים על הברכיים בכל יום  א( לטיפול בזה:

לוקחים עלי  ב( ובכל לילה, זה מרכך את העורקים ומחזקם.
 ( וכותשים היטבםהבנייניעובב )צמח בר הגדל בקצה תחתית 

ומוסיפים שמן זית או שמן חרדל ועושים על הברכיים תחבושת 
, ואפשר להמשיך בזה עד שיהיו תוצאות במשך כל הלילה

    המשל אומר, מאן דמשתמש בעובב אל ישאל לרופא. מועילות. 
 

 בברכת שבת שלום ומבורך!

 

 מאורות נפתלי
 בס"ד

 אוי לה לספינה שאבד קברניטה
יחד עם כל בית ישראל שבורים ורצוצים עד עמקי נשמתינו בהילקח אדוננו 

מעלינו, שריד לדור דעה, ענק שבענקים, גאון התורה וגאון הענווה, צדיק מושל 
ביראה שנשא את משא העם על כתפיו למעלה משבעים שנה כאשר ישא האומן 

רוח בו, רבינו הגדול רבן וליבן של ישראל, מיצר בצרתם, את היונק, איש אשר 
הגאון האדיר גאון שבגאונים מרא דכולא תלמודא שר התורה מופת הדור ופארו 

 זצוקללה"ה רבינו שמעון בעדנירשכבה"ג מרן הגאון הקדוש 
נשיא מועצת חכמי התורה וגדול שבדור, קברניט היהדות החרדית בארץ ובעולם, 

זי"ע, עוד בימי עלומיו  'ישועות נפתלי'הרבינו עט"ר מרן בעל דבוק בלב ונפש ל
עת היה בישיבתו הרמה עיר ואם בישראל בני ברק, וכשהקים את הישיבה 

והמוסדות הכל נערך על פי עצתו והכוונתו האישית ובברכתו, אוי מי יורה לנו 
 דעה מי יבין לנו שמועה, מי יעמוד בפרץ ויגדור פרצות עמך בית ישראל,

 אהה רבינו על מי נטשת הצאן, וכל בית ישראל יבכו השריפה אשר שרף ה'.
 

 0583281073 :ב"ה העלון מופץ כיום באלפי עותקים, לנטילת חלק התקשרו

 



  

 דבר המערכת 11

 ד

 מצות מילה בבוקר או בחצות היום
            אימתי הזמן הטוב והמהודר לערוך את ברית המילה, בבוקר מוקדם או דילמא דווקא בשעת הצהריים שזה הזמן המהודר ביותר? שאלה:

ֵשר ְלִמיָלה, ֶאָלא ֶשְזִריִזין ַמְקִדיִמים ְלִמְצֹות וָמִלין ( ז"ל: ֵאין ָמִלין ַעד ֶשָתֵנץ ַהַחָםה ַביֹום ַהְשִמיִני ְלֵלָדתֹו. ְוָכל ַהיֹום כָ הנה בשו"ע )הלכות מילה סי' רס"ב סעי' א' תשובה:
ֵאין ָמִלין ְלעֹוָלם ֶאָלא ַביֹום ַאַחר ֲעלֹות ַהֶשֶמש...ְוָכל  ודין זריזין מצינו בסיפרא)ריש ויקרא י"ב( ועוד, וכן הוא ברמב"ם )הלכות מילה פ"א ה"ח( וז"ל: ִמָיד ַבֹבֶקר וכו'.

מנהגינו לימול את הבן באמצע היום, וכמו שהגיד ר' יעקב  אולם אנן    .ָכֵשר ְלִמיָלה. ְוַאף ַעל ִפי ֵכן ִמְצָוה ְלַהְקִדים ִבְתִחַלת ַהיֹום ֶשְזִריִזין ַמְקִדיִמין ְלִמְצֹות, עכ"ל ַהיֹום
ים לעשות המילה בחצות היום, והוא בשאלתו מדוע הלא זריזין מקדימין למצוות? בספרו 'אבן ספיר')ח"א פ"ל דף ס"ז ד"ה פה( שהגיע לארץ תימן וראה שהם ממתינ

ום מהו בעצם היום הזה נימול אברהם, עוצמו של יום דהיינו חצות הי "ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ִנםֹול ַאְבָרָהם ְוִיְשָמֵעאל ְבנֹו")בראשית י"ז, כ"ו( והם בתשובתם הלא קרא מפורש
"ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ִנםֹול  )פ' כ"ט( גבי אברהם, ומל את בשר ערלתו ובשר ערלת ישמעאל בנו שנאמראליעזרוכן איתא להדיא בפרקי דרבי גבורתה.    שהחמה בעוצמתה וב

"ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ָבא  הגדול על הפסוקוכן מצאתי מבואר במדרש     הזה? בגבורת השמש בחצי היום.מהו בעצם היום  ַאְבָרָהם ְוִיְשָמֵעאל ְבנֹו")בראשית י"ז, כ"ו(
'בעצם היום הזה' הוא כפי ...")בראשית ז', י"ג( שאין בעצם אלא תוקפו של יום וכו', הרי אני מכניסו בחצי היום ומי שיש בידו כח יבוא וימחה וכו', מבואר להדיא שֹנחַ 

"ַוָיָמל ֶאת ְבַשר ָעְרָלָתם ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה")י"ז, כ"ג( בעצם היום הזה בתוקפו מדרש הגדול פרשת לך לך וכן מבואר בובתוקפה ובגבורתה של חמה.     מנהגינו בחצי היום 
 היו שרצו לערער יסוד מנהג זה משום דאין פירוש 'בעצם' בעיצומה של שמש אלא תחילת אולם         והוא פשוט. של יום וכנ"ל, ואין תוקף אלא חוזק)כחמה בתקופתה(

החמה או בעיצומה של היום בעצם שתנץ החמה, ועיין שו"ע המקוצר חלק ה' )יור"ד סי' קנ"ט סעי' ה'( ועי"ש בהערה כ' דמייתי  דדנו בזה ומביא מו"מ אי הוי בנץ 
)מהראשונים( שכותב בתחילת כללי שמש דהיינו חצות, ונוטה בפירושו שהוא בחצות היום ושהשמש בגבורתה כפי מנהגינו הרווח.    וכן מצאתי לרבינו יעקב הגוזר

מהו בעצם היום הזה? בגבורת השמש ובחצי היום, ולא עוד אלא "בעשור לחודש  "ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה ִנםֹול ַאְבָרָהם ְוִיְשָמֵעאל ְבנֹו")בראשית י"ז, כ"ו( המילה וז"ל: שנאמר
הזה" וכאן הוא אומר "בעצם היום הזה נימול אברהם" מה להלן בעצם היום הזה יום הכיפורים אף ביום בכיפורים" להלן בר"ה כתיב "כל מלאכה לא תעשו בעצם היום 

ורה, עכ"ל. מבואר כאן עצם היום הזה יום הכיפורים בעצומו של יום, מכאן למילה ביום הכיפורים שמלין בחצי היום בין תפילת יוצר לתפילת מוסף אחר קריאת הת
ועיין ספר 'מילה שלמה' מה שכתב בזה, ומה שהחמירו למהר לעשות המילה, ופלא שלא זכר פירוש הראשונים רבי יעקב הגוזר ובנו     יא כמנהגינו בביאור הך קרא.להד

תמהתי על  דומה מאו.      רבינו גרשום דמייתי גם הך דין דמוסף, ועיקר לשונם הוא לקוח מפרקי דרבי אליעזר הנ"ל, והוא פשוט א"כ דאנן עבדינן כמנהגינו מקדמת דנא
היום, והלא  רה"י ד'כסא רחמים' הגאון המופלא הגר"מ מזוז שליט"א דמטו משמו שאמר בשיעור שאין לזה מקור להך פירוש בעצם היום הזה בגבורת השמש בחצי

, דמשמעות קרא דהתם שונה מ'בעצם' חז"ל מפורשים כן, ופלא עליו שלא ידע זאת, ואף רצה להוכיח מגמ' מנחות סח ש'בעצם' משמע בנץ החמה, אולם אין זה ראיה
ו כך מצינו דאברהם, דהתם הוא עד עצם היום הזה עד ולא עד בכלל, ואדרבה המדקדק שם בגירסאות יחזה שהיא ראיה בדיוק להיפך למדקדק ואכמ"ל דבין כך א

ואין ללמוד מזה לכל מילה, והוא תמוה ומשובש הלא מצות מילה  שרצו לדון דכל זה נאמר רק באברהם ויש   בביאור הך קרא להדיא, ובודאי שלא המצאנו זאת כלשונו.
רהם לך לך ומאבמאברהם נלמדת, אף שנשנית בפרשת תזריע כבר כתב החינוך בפרשת לך לך דעיקר מצוותה מאברהם ורק נשנית שוב ויש לזה טעם, אך עיקרה בפרשת 

נו יעקב הגוזר בהמשך דבריו גבי דין מילה בבוקר כותב וז"ל: אבותינו נהגו ביום השמיני של מילה מה שקצת צ"ע בעיני הוא דאף רבי אולםאבינו למדוהו והוא פשוט.   
ד שכל היום כשר שמתפללין בהשכמה ומלין בהשכמה לפי שזריזין מקדימין למצוות מנ"ל מאברהם אבינו, ומדרש הוא בפרשת תזריע וביום השמיני ימול, וביום מלמ

וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו... ויעקוד את יצחק בנו" ו שהיה איש זריז במלאכתו שנאמר "צוות שכן מצינו באברהם אבינלמול אלא שזריזין מקדימין למ
כא "וימל אברהם וכשם שראינו שהשכים אברהם בבוקר לעקוד את יצחק בנו כך השכים אברהם בבוקר למול את יצחק בנו, כתיב התם "ויעקוד את יצחק בנו" וכתיב ה

שמצוה  יצחק בנו" מה התם עקידתו של יצחק היתה בבוקר אף מילתו של יצחק היתה בבוקר, מכאן שמצוה למול בהשכמה. ובהמשך דבריו כותב ואע"פ שאמרו את
מעט ביום וכו' דאם  למול בהשכמה כמו שלמדנו מאברהם, אומר אני דווקא בימי הקיץ שאור היום מרובה אז יכולין למול בהשכמה, אבל בימות הגשמים צריך להמתין

זה ר' יעקב או בנו ר' גרשום(.       ימול בהשכמה סכנה היא לו. ובסוף דבריו כותב וז"ל: וגם לא מצינו בפירוש בפוסקים למול בהשכמה וכו' עי"ש)וקצת לא ברור אם 
דזריזין  ע"כ נראהה, ומאידך מייתי למדרש של זריזין מקדימין, הנה מצד אחד בריש דבריו נקט שמילה בחצי היום זמנה, ועוד כותב שלא מצינו בפוסקים שמילה בהשכמ

, וכשיגיע חצות היום תיכף מקדימין הוא קאי על אותו יום שישכים בבוקר דזריזין מקדימין למצוות דצריך בתחילת הבוקר להיות מוכן ומזומן לקיים בזריזות זו המצוה
ום והוא נלמד מאברהם ומיד יקח את בנו ויכניסו בבריתו של אברהם אבינו, כצ"ל  דאל"ה סתרי דבריו אהדדי, ובפרט שהלא נתבאר פירוש 'בעצם' להדיא שהוא בחצי הי

שרוב העולם נוהגים כדברי השו"ע  והעולה בקיצור          ם.אבינו, והמדרש המוסמך שזה פרקי דרבי אליעזר כותב זאת, ע"כ נראה כנ"ל או דשמא מדרשים חלוקי
 משמרתי אעמודה, ע"כ.והרמב"ם הנ"ל שזריזין מקדימין למול מיד בבוקר ובתחילת היום, ומנהג תימן בחצי היום, ויסודות ועמודים גדולים מחזיקים אותם, ואני על 

 המוסלמי שנדבק לבית המרחץ
מסופר על ר' אברהם תלמידו של ר' מרדכי לבטון, בעת שישב בבית המרחץ הגיע אל המקום מוסלמי שונא ישראל, ובראותו את 

יו לקום ולפנות את מקומו,  ר' אברהם שעניו היה לא התווכח, קם ר' אברהם יושב ורוחץ בערה בו חמתו, הוא בעט בו וציוה על
ופינה את מקומו. כאשר סיים המוסלמי להתרחץ, לא הצליח לקום מן האמבט, הוא נדבק למקומו ולא יכל לזוז. זעקות שבר 

המושל בראשם לחזות מילאו את בית המרחץ, מוסלמים רבים ניסו להקימו, אז זה לא הצליח, עד מהרה נקהלו כל תושבי העיר ו
בפלא. לאחר שסיפר שבעט ביהודי והקימו, שיער המושל הפיקח שמדובר ברב מרדכי לבטון, אך הרב הכחיש כל קשר למעשה, 
הוא שיער שמדובר באחד מתלמידיו, ולאחר שברר מי היה בבית המרחץ, ביקש מר' אברהם לשחרר את המוסלמי לדרכו, מסר ר' 

רבו וציווהו: לך אמור למוסלמי 'חכם אברהם אומר לך קום' והא יקום, ואכן כך היה. לאחר אברהם את מטהו ביד שמשו של 
 )סיפורי צדיקים( ליהודים.שאותו מוסלמי התבזה ואף הוכה בידי עבדיו של המושל פחדו כל המוסלמים להציק יותר 

 

 הקשר עם מופת הדור מרן הגר"ש בעדני זי"ע
רבינו זי"ע זכה ליצוק מים על ידי רבו הגאון הקדוש מרן הגר"ש בעדני זצוקללה"ה עוד בהיותו בישיבתו בבני ברק, כאשר 
נישא רבינו ועברו עשר שנים מחתונתו החליט שהגיע הזמן לצאת ולהפיץ את התורה בעם ה', ובהתחלה החליט להקים כולל 

עקא שנפל ויכוח בין רבינו לבין מחברתו שתחי' שהיא בטענתה  וישיבה ולהתחיל במסירת שיעורים בארץ, אולם דא
התחתנה עם אברך והיא רוצה שילמד כל היום וכל החיים ישאר אברך, כי עול הציבור מפריע לו בהתמדה כמו של אברך, 

וד להיות כלי מחזיק ברכה שופע ומשפיע לאחרים ללמ -אולם רבינו טען שאכן זה לוקח אבל מחובת האדם השלם היא 
וללמד, ורק אחרי ללמד אז מגיע לשמור ולעשות, והויכוח היה כבד משקל, רבינו שמע היטב והתחיל לשאול אולי היא 
צודקת או שמא אני צודק, החליטו לילך ולהתייעץ עם מרן הגר"ש בעדני זצוקללה"ה וקיימו בעצמם "וקמת ועלית" והלכו 

שות של עם ישראל עומדים כאן, מרן הגר"ש בעדני זצ"ל שמע את כל לבני ברק לשאול את שאלתם שהיא הרת גורל, דיני נפ
הצדדים, לאחר מכן הכניס את רבינו לחדרו לשמוע הימנו את כוונותיו ומה הוא מתכנן, וכן לבחון את כוחו בהעמדת 

וא מדבר ה !!תדעי שבעלך כבר יכול להקים ישיבהתלמידים, ואכן כעבור זמן מה יצא הגר"ש בעדני זצ"ל מחדרו וקבע: 
כאדם העומד על גיל ששים בעוצם חכמתו ובינתו וגדולתו בתורה, והוא ראוי להיות מחנך ומוסר התורה והעם זקוק לו 
מאוד!! ומיני אז החל רבינו בהרבצת התורה עד שפתח כולל וישיבה והפיץ תורה בערי ארץ ישראל עד שמאות ואלפים זכו 

 תהילה בכל הארץ לגודל קדושתו וצדקותו וכו' זיע"א.שהוא קרבם לאביהם שבשמים עד שנתפרסם שמו ל
 

 סיפור על רבינו הגדול זיע"א" מעשה אבות"מדור 
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 לילדים ידי יום מתקיים לימוד טעמי המקראברוך ה' כמ *
 .18:00 בשעה ירושלים, 13נו רחוב שערי פינה יבבית מדרש

בס"ד בימי השובבי"ם מתקיים שיעור בכל מוצ"ש * 
 .9:30ב'יורה דעה' חלק ב' בשעה 
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ישיבת קיבוץ איכותית בירושלים  *
ברמה גבוהה מקבלת בחורים לזמן 

ליצירת  מגיל עשרים ומעלה, חורף
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 ההבטחה הפלאית
 רבינו הגדול זיע"א הבטיח

'כל מי שיבוא אלי בפרט זוג שלא זכו 
 ,'יוושעו בעז"ה לפרי בטן

 רבינו מנוחתו כבוד בבה"ח 
 בסמוך לציון מרן זיע"א סנהדריה
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   נצח לדורות בהעמדת בית לה' ולתורתו

לתורם בעילום  ולזיווג הגוןלהצלחת *
 שם ובני משפחתו בכל הענינים

רונן בן חביבה, נילי צופיה  * להצלחת
 בת יוכבד, אביגיל בת נילי צופיה.

 וכן לרפו"ש בנו"ג בעילום שם*
 ראובן בן לאה,לע"נ *

עמרם לואיס בן אברהם, ישראל  ולע"נ
 .אלעזר בן גאולה, תמר בת חנה ת.נ.צ.ב.ה.א
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