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מבורך.   שבוע  הרב  לכבוד 

לזרוק בשמיטה קליפות בלי  

כונה   בלי  הגינה  לתוך  פרי 

כי  אלא  לצמחים  יעזור  שזה 

א מותר  שם  לשים  לי    ו נוח 

את   עושים  שכולם  בגלל 

לי   גם  אז  הצמחים  בשביל 

                                        אסור?
אסור ללכלך את אדמת ארצינו  

 הקדושה. 

שליט''א  הצדיק  הרב  לכבוד 

כה מבולבל איך    דורנו היום 

אמיתי   רב  מי  לדעת  אפשר 

אחד   כל  כבר  מזויף?  ומי 

חוזר   או  שיעור  שנותן 

ם  בתשובה לא מזמן כבר רצי 

                  אחריו מה לעשות?
ידי   על  הוסמך  שלא  מי  כל 

 גדולי הדור. 

לו  שיש  אדם  הרב  לכבוד 

האם   בבית  כשרות  מזוזות 

יכול להחליף אותם ולהשים  

מהודרות?  זה   במקום 
כי זו פגיעה   לו בהחלט,  אסור 
במזוזה הכשרה, כשם שאסור  
תורה   ספר  על  לעז  להוציא 
בשו"ת   מצאתי  וכן  כשר, 

 שה זיע"א. אגרות מ

  האם מותר לתת לבעלי חיים 

בשבת(   שאריות  )לא  את 

שבת/סעודת   של  הסעודה 

מצווה כגון: דגים, עוף, בשר  

הראויים למאכל אדם אך אין  

לאכול?  שחפץ                 מי 
רעבות   משפחות  מספיק  יש 

 לתת להם בדרך של כבוד. 

בפנימייה,   שלומד  בן  לי  יש 

שבת.  נרות  הדלקת   לגבי 

בסדר שיכוון על לד,  האם זה  

 כי אסור לו להדליק שם אש? 
רגילה   חשמל  נורת  תרכוש 

 ותחבר לשקע. 
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לזיווג הגון: הודיה בת דליה. אלחנן בן  

 אורית. 
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 יש לשלם את המס! 

 אמר הגאון ר' שמעון אגסי זצ''ל מבגדד: ''למה, למה נהיה כאותו שיך כסיל?''   טו{ -}כו ''ואם בחקתי תמאסו'' 
 מהו המעשה בשיך הכסיל? פתח וסיפר:

משרתים, עובדים בשדות ורועים   -כמלך בגדוד היה, נשיו לו שפחות, וצאצאיו  מעשה בשייח נכבד בכפר נדח. 
 במרעה. יום אחד, שלח מושל הכפר, הממונה מטעם השלטונות: קרב ובא המועד לתשלום המס השנתי למלך. 

ך כאן בביתי, שליט כל יכול  צחוק גדול: ''מה לי ולמלך? הוא מתגורר בעיר הבירה, ואני הוא המל ח צחק השיי
 באחוזתי! יהיו לו למלך אוצרות ממלכתו, ואני אשמור את כספי לעצמי!'' 

 אמרו לו: שכניו ומכריו: ''אל תתגרה ברשות. גדול הוא המלך ורב כוח, אין מספר לגדודי צבאו!''  
ב ובא, והכל מהרו  צחק ואמר: ''הבלים. המדבר הוא ממלכתנו, אין להם דריסת רגל בו!'' מועד התשלום קר

ומאומה לא קרה. צחק ולעג לכל שכניו    -לסלק את חובם. רק השייח  עמד במריו, התמיד בסרבו. עבר המועד  
ומכריו: ''הרואים אתם מי צדק?! כמה סכלים הייתם, מה נואלתם לשלם את המס! מה לכם ולעיר הבירה, מה 

 לכם ולמסי המלוכה?!'' 

 ולי אתו הצדק. אולי הזדרזו לחינם, שלמו בלא צורך...נבוכו ומשכו בכתפיהם. מי יודע, א
הופיעה. מעיר הבירה באה ופניה למושל הכפר. מסר המושל את   ם, ופלוגת חייליםחלף שבוע, חלפו שבועיי

 המתרברב.  חכספי המסים ואת רשימת המשלמים, אך שם אחד נעדר, שמו של השיי

 לפניהם.  בלהתייצ מיד שמו פניהם  לביתו, ירדו מן הסוסים והזעיקוהו
וצוו לערוך   ונתנו עליו בקולם, הכפישו את כבודו לעיני נשיו וצאצאיו, התנחלו באוהל   בא ועמד רועד ורותת. 

לפניהם סעודה. טבח כבש, האכילם והשקם ושירת לפניהם כעבד נרצע. צווהו להאכיל ולהשקות את סוסיהם, 
 -ועשו בביתו כבתוך שלהם. לקחו, רמסו, השחיתו, גערו, הכו. ולא הלכו בטרם שקל לידם את הכסף במלאו  

 דמי המס בתוספת הקנס...

לא חמק, ואף שילם קנס. ולא עוד, אלא עלבו בלא רחם,    -? מהמס  וותמה הועיל בהתרברבנדו לו כל בני הכפר.  
 וחמסו, והפכוהו למשל ולשנינה. ואף השחית

ואיה הדר גאונו, איה הכרזתו כי מלך הוא באחוזתו, איה קביעתו כי אין המלך שולט אלא בבירתו? מה הועילה 
 ! ולו התחכמותו? כמה הפסיד בהתמהמהות

רש מעמנו, כי אם ליראה. ואם חטאנו, שנשוב לפניו בתשובה. וזמן קצב לה, את ימי דו ומה ה' אלוקינ והנמשל: 
התשובה. זריזים מקדימים ומשלמים את חובם. שבים בתשובה, וזוכים בדין. אבל יש, חלילה, המתחכמים. מה 

 פה.  והשליטים על גורלנ -בשמים הכין כסאו, ואנו  -לנו ולמלך? הם אומרים. הוא 
, מגיעים השלוחים. ''וחליים רעים ונאמנים'' רעים בשליחותן. באים לגבות את החוב, להשיבנו  ואז רחמנא לצלן

 בתשובה. ולא יהי מנוס, לא תהיה ברירה. סופנו לשוב, בטוב און ברע.  

ולא תשלמו את ''המס'' מרצונכם, ''אף אני  ואם בחקתי תמאסו'',הדברים מפורשים בתורה בפרשת התוכחה: '' 
 . םאתכם שבע על חטאותיכ  הלייסר י'', רחמנא לצלן, ''וייספתםאעשה זאת לכ

 אז מדוע לחכות, מדוע להמתין? מדוע לא ''לשלם'' מיד, לשוב מבעוד מועד, ולחסוך את כל הצער והמכאוב? 

 נשוב לאותו שיך. 
מר וצורב. חלפה שנה, ושוב שלח המושל: קרב ובא המועד לתשלום המס   ןמה שהיה היה, והותיר אחריו זיכרו

מי יהיה הראשון לשלם? מובן, שאותו שיך! אבל מה נאמר, אם גם הפעם בזאת יצחק צחוק גדול    -השנתי.  
 ויאמר: ''מה לי ולמלך? הוא מתגורר בעיר הבירה, ואני הוא המלך על ביתי. מה נאמר? ננוד לו ברחמים...

אי  אנו כאותו השייח,וכלום   מלשוב   ושכותשים אותו במכתשת ואולתו לא סרה ממנו? אשתקד, התמהמהנ   ן 
לגבות   בתשובה שלמה, והשנה לא  סוגה  בשושנים. יש מכאובי לב, יש עוגמת  נפש,  נשלחים  שלוחים

הבאה עלינו  לטוב לנו בשנה -ובקרוב שוב תגיע העת. הבה נזדרז לשלם, נפרע את החוב, נשוב בתשובה 
 )אבותינו ספרו לנו( לטובה!

  

        

 

ציון מוצפי  ןשו''ת מהגאון הרב ב
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 רב חביבא ורב אהבה, מעתיק השמועה ,המרה על סילוקו של צדיק, האי גברא רבא יקירא אבל כבד בעולם התורה עם השמע הבשורה           
העמיד לגיונות של תלמידי  ,הקדושה במחיצת גאוני עולם, הרביץ תורה לעדרים  אשר יגע ועמל בעשר אצבעותיו כל ימי חייו בתורה  ,האמת  נזר

אשר הסתלק לגנזי   לציון',  רבי אליהו אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת 'אור  ישיבות וכוללים, והעמיד תורה בקרן אורה, הגאון  מהם ראשי  -חכמים  
 .ע' שנים בפטירתו מרומים בחטף והוא בן

 מתולדותיו 

משחר    .הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל  לאביו מאור הגולה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', מרן  הגאון רבי אליהו זצ"ל נולד לפני שבעים שנה
 דורש ציון' בירושלים, והוכתר בכתר תורה. קנה שם  יה שבתלמוד תורהלגדולות. הוא נמנה על בני העל  נעוריו קידשו אביו הגדול לתורה והועידו

בתורה ניכרה עליו והייתה יוצאת דופן    ללימוד התורה ביגיעה עצומה. השקדנות המופלאה  טוב לעצמו וגילה כישרונות נדירים והשתוקקות עזה
 .עוד פרק משנה גילו. כל רגע ניצל ללימוד עוד דף גמרא ושינון בקרב בני

ובראשם   ידיהם של חכמי ישיבת 'פורת יוסף' המעטירה  יהדות המזרח, ובימי חורפו זכה לצקת מים על  הגאון המנוח זצ"ל גדל על ברכי דרבנן, מאורי
של מלכים   את קנייני התורה במחיצת אביו, ולשמש בשולחנם עטיה זצוק"ל, עת הגיע להיכלו של מלך לקנות רב רבנן מרן ראש הישיבה חכם עזרא

של הגאון רבי שמואל ברק, שם קנה את חוק לימודיו והיה לתלמידו וחביבו    לימים חשקה נפשו ללמוד בישיבת פוניבז' בבני  .מאן מלכי רבנן  -
ממעיין התורה והחכמה בדרך   יוסף' בה כיהן אביו הגדול כראש ישיבה, כדי לרוות  במקביל התמיד לפקוד את היכל ישיבת 'פורת  .רוזובסקי זצ"ל

עימו קבע עת ללמוד   ,מובהקים עם מרן הגאון חכם יהודה צדקה זצוק"ל  שקדו בישיבה. מאותם זמנים, עמד בקשרי ידידות  בעיון עליה  הלימוד
כחתנו של   כבר אז נודע בשערים כפאר הצורבים ונבחר.  חכמה  הגדול חכם שבתאי אטון זצ"ל, ראש ישיבת 'ראשית  בחברותא, וכן עם דודו הגאון

 . ראש ישיבת 'פורת יוסף ,הגדול חכם יהודה מועלם זצ"להגאון 

תורה   המדרש, בכוללים ובקהילות אברכים בכל רחבי   בתלמידים מזה עשרות בשנים בישיבות, בבתי  הגאון המנוח זצ"ל מסר את נפשו להרביץ 
יקירי ירושלים' בראשותו של ייבדל לחיים '  לכהן כר"מ בישיבת 'פורת יוסף' ולאחר מכן בישיבת  הארץ. הוא התמנה על ידי חכמי וגדולי ישראל

 בכל עת הקדיש זמן ניכר ללמוד באופן אישי עם  .בשיעוריו הבהירים לעומקה של תורה הצדיק רבי יהודה כהן שליט"א, ורבים ניאותו לאורו הגאון
 ך אבותיו ורבותיו עד שזכה לראות מפירותיובדר  תוך שהוא מתווה את יסודות שיטת הלימוד בעיון  ,כל אברך ואף מסר שיעורים מפולפלים בקביעות
דוגמא חיה לכל   אהבת תורה, עומק העיון ודמותו התמירה היוו .את היכלי התורה וקהילות הקודש תלמידי חכמים ומורי הוראה בישראל המעטרים

ולהתרומם    , החובה לעדן את הליכותיומהי חובתו של בן תורה  שביתה בלב ההמונים. הוא צרב בתודעת תלמידיו  אותם מושגים חדשים שהלכו וקנו
 .מעל שגרת החולין

 אשר הצמיחה מתוכה ברבות השנים תלמידי חכמים  'על קברו, הלא היא הישיבה הגדולה 'אור לציון  עם הסתלקותו אביו הגדול זצוק"ל הקים ישיבה
לעיניים   כדי להנחיל את תורת אביו שהיא לנו כקילורין   ומרביצי תורה, וזכה להוציא את כל ספרי אביו במכון 'אור לציון' באמצעות מכון תורני שייסד

נתיבותינו בהלכה והוראה ך  החינו  הגאון המנוח זצ"ל זכה לשמש בנשיאות רשת  .וכן ספרי 'חכמה ומוסר' כדי ללמד דעת את העם  ,ומאירה את 
שאול    צנתרי דדהבא, אביו מרן הגאון חכם בן ציון אבא  על ידי מרן רבנו עובדיה יוסף זי"ע, ועל ידי הני תרי  התורנית 'בני יוסף', אשר נחצבה והוקמה

  הדריכם בנתיבות יושר ובתי תינוקות של בית רבן,    לאורך השנים כיתת את רגליו בין תלמודי התורה  .זצ"ל ומרן הגאון רבי יהודה צדקה זצוק"ל
נפש    ידו לא זזה מיד אביו הגדול, אותו שירת במסירות  .בפניהם ציוני דרך כפי שקיבל מאביו ורבותיו  ובעצה טובה הנחה את ליבם תוך שהוא מתווה
 ישראל אשר מפארים תלמידי חכמים ומורי הוראה ב  להרביץ תורה בכל אתר ואתר ולהעמיד דורות של  מופלאה, והמשיך בקודש את הוראתו הברורה

 תבל. את היכלי התורה בכל קצוות 

  בניו   של   ליבם  למגינת   פתאום  לפתע  ליבו  נדם  -   בביתו  העבודה  ועל  התורה  על  יושב   בהיותו',  שבנצח  גבורה, 'בשבוע שעבר  שני   יום  של   בבוקרו
 בהיותו  האמת  איש  לו   ופרח   המצוקים  את  אראלים  צחוי שנ  עד,  ובתחינה  בתפילה  שמים   שערי   וקרעו   ההחייאה  ניסיונות  זמן   בכל  שעמדו  ותלמידיו

  השמועה  ."הצאן  מעט  נטשת  מי  על  ,אבי  אבי: "מרה  וזעקו  בתוגה  התייפחו,  מיטתו  ליד  ששהו  המובהקים  מתלמידיו  ומקצת  הבית  בני  .שנים'  ע  בן
 בעוד  השמש  בא  ,חריפתא  פלפולא,  רבא  גברא  והסתלק  שנשתלחה  היד  על  ככרוכיה  צווחו  אשר,  שומעיה  כל  את  בתדהמה  הכתה  צדיק  של  סילוקו  על

 .השריפה את יבכו ישראל בית וכל יומא
 ההספדים 

ראשון  , תמורה לה שאין האבידה את מרה שביכו  התורה וגדולי חכמי גדול מספד  לו קשרו   שם', לציון אור' ישיבת   משכן מהיכל יצא ההלוויה מסע
זעק בקול גדול כי כולנו אמרנו כי רבי בן ציון הותיר אחריו ממלא מקום בנו יחידו מחמדו, ועתה בפתע אבדנו זאת.    בי יצחק אזרחי רהסופדים הגאון  

נשמעו דברי הספד ממעון ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין באומרו שהוא השפיע על כל בני הישיבה ועל כל הסביבה, והיתה זו השפעה לאחר מכן 
טובות, ושלשת הדברים הללו שהיו עמודי העולם אצלו, היא עתה חסרה לציבור. הגאון רבי משה צדקה ראש ישיבת  וממידות    של תורה ויראת שמים

רב רבנן שכל ימיו ביקש להרביץ תורה לרבים ולגדל דורות ממה שינק בבית אביו הגדול. הגאון   פורת יוסף, תיאר כמה קשה היום לישראל בהיותו
תיאר כמה היה מסור ושקוע בעולמה של תורה, ואם למרות זאת כיתת רגליו למען הרבצת התורה והעמדת הישיבה,  רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון

על כך. לאחר מכן ספדוהו הגאונים: רבי דוד בצרי שליט''א, רבי יהודה כהן שליט''א, רבי דוד ראובן רב קהילת החלאבים   הרי ברור כמה מסר נפשו
 הצדיק רבי יעקב עדס שקרא את פרקי הייחוד. , ובארה''ב, רבי בן ציון אטון

   וזעק, כמה היה לצד תורתו העצומה בשיעורי  הוכתר לכהן תחת אביו בראשות הישיבהשבנו ממשיך דרכו הגאון רבי בן ציון אבא שאול שליט''א       
אתה להחיות מתים' אמר לי שאני מכוין שהוא באמת יביא במהרה את אבא חזרה העצומה שבכל תפילה שאמר 'ונאמן  הבהירים וביראתו

בית החיים סנהדריה, שם נטמן לקול קהל  . לאחר אמירת הקדיש על ידי בניו המשיך מסע הלוויה רגלית במעמד אלפים לעברלעולמינו
 ורשתו המופלאה שהנחיל לעד. , בניו וחתניו הממשיכים במבכי מהמוני תלמידיו. הגאון זצ''ל הותיר אחריו את רעייתו
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 מילתא דבדיחותא 
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