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  רבי יעקב מונסה
  

בירושלים ו) חלב שבסוריה(ארם צובא המקובלים במגדולי חכמי 
ליל הושענא רבה בשנת בשבסוריה בדמשק  נולד. בדור הקודם

אבי אביו היה תלמיד חכם . יוסף' לאביו ר )1876(ז "תרל
ך שישים ושימש כחזן במש, פרנס ממלאכת כפיו כצורףתשה

  .  ן גם כרב בית הכנסתימים ההם שימש החזב. שנה ברציפות

  

של תורה ולשלב רבנו אחז במנהג אבותיו שלא ליהנות מכתרה 
שקידתו היתה הפלא . כך נהג עד עלותו ארצה. תורה עם מלאכה

אחר עמל יום כאורג היה מוסר שיעורים שלוש פעמים . ופלא
יום שבת . טועם מה שיש ויושב על התורה כמה שעותהיה , בשבוע

המנחה התאספו כל חכמי העיר מהבוקר ועד , היה כולו קודש
  . י"רשכ פרשת שבוע עם "ולמדו בצוותא טור אורח החיים ואח

  

 כתוצאה" בעלי צורה"בתקופת המלחמה נתמעטו אנשים 
 יצאו שממנו, התלמוד תורהו, מהחולאים ומהגיוס לצבא, מהרעב

באותה תקופה . היה עזוב ללא הנהלה, חכמי העיר וחשוביה
הוא עזב את . הוחלט למנות את רבנו למנהל התלמוד תורה

מלאכתו והתמסר כולו להרבצת התורה ללמעלה משלוש מאות 
שלא נתקבלה דעתו  לפרוש מפני החליטח "בשנת תרע. תלמידים

  ). עיין מעשה לקמן(להקפיד על דרך החינוך הקדוש 

  

לא רצה ללבוש ) הגלימה והמצנפת" (איצטלא דרבנן"את ה
בזמן המלחמה . הגם שהיה מחשובי הרבנים בעיר, מרוב ענווה
 מגיוס חכמיםראשונה היה חוק הפוטר תלמידי העולמית ה

יעקב דנון ' לשם כך הוכרח להרשם אצל הרב הראשי ר. לצבא
מיד בתום המלחמה הפסיק . קומאז לבש את האיצטלא כחו

  .לובשהחזור ולשאז הכריחו רבו ל,  עד בואו לירושליםשהללוב

  

שהיה עמוד הקבלה , ה"השד(שאול דוויק הכהן ' ר: מרבותיו
כל לילה מחצות ועד אור הבוקר ). וראש המכוונים בדורו

רבו היה מתפאר . ש" את הכוונות בסידור הרשרבולמד עם 
לא באתי לכאן אלא רק כדי אילו : "ברבנו והיה אומר עליו

  ". ללמד את רבי יעקב תורת הנסתר וכוונות התפילה דיי

  

יגדיל "ישיבת נוסדה ירושלים ובאותה שנה פ הגיע ל"תרבשנת 
למדו יום ב. מערבי) י'במבג(אליהו '  בהשתדלות רבנו ור"תורה
, ג"בשנת תרפ. קבלהבהבוקר עסקו  עד ומחצות לילה, פשט

בעיר  "פורת יוסף"בים עברו ללמוד כשרבים מחכמי החלב
  . "רחובות הנהר" לישיבת הישיבההצטרפו חכמי , העתיקה

  

 בהמלצת סניור "פורת יוסף" רבנו לגור בישיבת זכהו "בשנת תרפ
ץ יצא מהישיבה ועבר לגור במידן סמוך "בשנת תר. נסים נחום

חזר , ה"אחרי פטירת רבו השד, ו"בשנת תרצ. שיבה בחצר נבוןלי
והיה הרב החסיד של בית הכנסת , לגור בשכונת הבוכרים

עד יומו " אמת ושלום"וראש ישיבת המקובלים " המכוונים"
  . מחזק את ידי הלוחמיםבתקופת מלחמת השחרור היה . האחרון

  

  . )יהודה מוצפי' ורבן ציון ' אביהם של ר(סלמאן מוצפי '  ר:מתלמידיו
  

   ,)"פדה את אברהם"בעל (אברהם ' ר, יוסף' ר -  ויבנ :ממשפחתו
  . משה צדקה'  ר-  חתנו .משה' יצחק ור' ר, יהודה' ר, הואלי' ר

  

) 77בן (ד "תשי' אדר א' גץ החמה שבת תרומה עם הנ נפטר
הוחלט יוסף שלוש ' בהתייעצות עם ר. ירושליםומנוחתו כבוד ב

  מנוחתו לוהספיקו להכניסו , להביאו לקבורה במוצאי שבת
  . שיש עדיין הארת שבת קודש, שעה רביעית מהלילהלפני 

  ...בדיקה עצמית
  ? והאם מצבנו דורש שיפור, כיצד נוכל לדעת את מצבנו החברתי

  

  ...קלה ומהירה, ישנה עצה פשוטה
  

  ? האם אנשים שמחים להיות במחיצתך
  

האם כניסתך נוסכת בהם , בו מצויים אנשים המכירים אותךכשאתה נכנס לחדר 
  ?או שמא לפני שנכנסת היו שמחים יותר, ומעלה חיוך על שפתותיהם, שמחה

  

  , ניתן להאשים אותם ולומר שהם טיפוסים לא חברתייםתמיד 
  . המצב אומר דורשני, אך אם כך מרגישים מספר רב של אנשים כלפיך

   . אין זה מחייב כלל לחשוב כמותםו, כדאי להאיר פנים ולהיות חביב על כולם

 

  
  
  
  

יָגה ָידֹו וָמָצא ְכֵדי ְגֻאָלתֹו" ְּוִאיש ִכי לֹא ִיְהֶיה לֹו גֵֹאל ְוִהּשִ ּּ ּ ּּ ׂ    ]כו, ויקרא כה[ "ׁ
  

ו רמז עצום להנהגת אך יש ב, לקוח מדיני מכירת קרקעות בארץ הקודשהפסוק 
הוא מצליח מיד אך לא ת, דם טמונים כוחות עליוניםבכל א. האדם בעולמו

, )פשוטו כמשמעו(לעיתים הסיבה היא עצלות . להוציאם מן הכח אל הפועל
  . ה מחוסר אמונה ביכולתנו להצליחולעיתים הדבר נגרם כתוצ

  

 ובו זמנית מסוגל ,להכניס בלבנו רגשות גאוה על מה שכביכול השגנויצר הרע יכול 
ולעיתים הוא יכוון זאת , הוא להכניס בנו רגשי יאוש על מה שלא הצלחנו להשיג

 איך לא הצלחת ,"?איך לא הצלחת ללמוד כמו פלוני ".אפילו כלפי הקדושה
  . כן על זה הדרךו, "?כמו שתיכננת' להתקדם בעבודת ה

  

אין להם שום כוונה לרומם את האדם , ר הקודשולא באו ממקל "ההצלפות הנ
כל מגמת היצר לזרוע יאוש על פניו של האדם ולמונעו . ולכוונו לשפר את מעשיו

ודע יצר הרע יותר מאתנו  י. ולשפר את מעמדומנסיונות חוזרים לתקן את מעשיו
ודוקא בשל כך מפעיל הוא אין סוף שיטות ודרכים כדי , כי יש לנו את הכח להצליח

   .לייאש אותנו ולמנוע מאתנו הצלחה זו

  

ויש בכוחנו לתקן , אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו שיש בכוחנו לשנות את המצב
  . הכל להאמין שיש לנו את הכח לעשות זאתתחילת . את עצמנו ולזכך את נפשנו

  

וממילא , אחת הבעיות הגדולות בתחום זה היא שאנו סומכים הרבה על אחרים
ובכך הצלנו את , "אחרים"כשאנו לא מצליחים אנו מטילים את האשמה על אותם 

   .ולצערנו באותה העת גם מנענו מעצמנו את הדרך לתיקון, נפשנו מאחריות

  

אתה יודע למה אני לא ": לשמוע אנשים שיאמרו לנו בפה מלא ובלי בושהנוכל 
הוא בייש אותי ליד כל הכיתה ולכן מאסתי ,  הכל בגלל המורה שלי- ? דתי

ליו ולכן חובה ע, ת כבדה רובצת על כתפיו של המורהאחריושברור אז ". ביהדות
עם יד . כעת בחטאי המורהלא נדון אך ברשותכם , לשקול את מעשיו ואת מילותיו

האם יתכן שאדם יעזוב דבר אמיתי רק בגלל שבפעו ? האם זו טענה חזקה, על הלב
לא יוכל התלמיד ,  שעם כל החומרה של דברי המורהבר דעת מביןכל  !לא ולא ?בו

   . לכסות על פשעיו בטענות קלושות אלו

  

, אמיתיים או לא זו כבר שאלה אחרת(מתייעצים עם רבנים . וכן לגבי שידוכין
כ כשיש בעיות בחיי הזוג הם לא תולים זאת בחסרון דעתם ובחסרון "ואח) ל"ואכמ

הם מיד מפנים אצבע מאשימה כלפי הרב שאמר שיש כאן . הכשרת מידותיהם
ורק ככה , כל אחד צריך לקחת אחריות על עצמו. ככה לא עובדים. זיווג משמים

  . ואכן ההצלחה בו תבוא, נתאמץ להצליח באמת בחיים המשותפים

  

מה וזה ". אין הדבר תלוי אלא בי"הגאולה בענין זה תבוא כשנשכיל להבין ש
, "ְוִאיׁש ִּכי א ִיְהֶיה ּלֹו ֹּגֵאל ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו: "שמרמז הפסוק לעיל

אז תמצא את הכוחות החבויים בך , כשתגיע להבנה שאין לך גואל אחר בלתך
  .כמובן הכל מכוחו יתברך ויתעלה. ותצליח להגיע אל הגאולה הפרטית שלך

  

  .כשנפנים הרגשה זו נוכל להגיע להישגים נפלאים ומדהימים
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  יום טוב -חזון עובדיה 
  ]א"מהלכותיו של פאר הדור הרב עובדיה יוסף שליט[

  
  

  ספירת העומרהלכות 
  

  
   ?האם יש תקנה,  התחייב לספור בלי ברכה:סעיף כה

שמאותו יום והלאה , אם שכח לספור לילה ויום: שאלה
אם רשאי לעבור לפני התיבה כדי לברך ה, סופר בלי ברכה

 ?ולספור להוציא אחרים ידי חובה
  .אינו רשאי: תשובה

  
  .  טעה במנין הספירה:סעיף כו

, )במנין הימים והשבועות(אם טעה במנין הספירה : שאלה
האם דינו כמי שלא ספר כלל , ולא נזכר עד הלילה שאחריו

 או שרשאי להמסיך, והפסיד מכאן ולהבא את הברכות
 ?ולספור בברכה

ומכאן ולהבא יספור בלי , דינו כמי שלא ספר כלל: תשובה
  .ברכה

  

אם נזכר באותו הלילה תוך כדי , ל"במקרה הנ: שאלה
האם יחזור לספור , ")שלום עליך רבי"כדי אמירת (דיבור 

 ?בברכה או לא
  . ברכהבלייחזור לספור : תשובה

  

תוך כדי אם נזכר באותו הלילה אחרי , ל"במקרה הנ: שאלה
האם יחזור לספור בברכה או , דיבור או שהפסיק בינתים

 ?לא
  .יחזור לספור בברכה: תשובה

  

האם יחזור לספור , אם נזכר רק ביום, ל"במקרה הנ: שאלה
 ? ומה דינו לגבי שאר הימים מכאן ואילך?בברכה או לא

  .ומכאן ואילך יספור בברכה,  ברכהבליסופר ביום : תשובה
  

  .  א:סעיף כז
או ספר שבועות , אם ספר הימים ולא ספר השבועות: שאלה

 ?האם יצא ידי חובה או לא, ולא ימים
ש הלוי והפרי חדש שלא "דעת מהר, נחלקו בזה: תשובה

אולם הכנסת הגדולה חלק ופסק שבדיעבד יצא ידי , יצא
  .ועוד" מגן אברהם"וכן כתבו ה, חובה

  

מה , ובשל המחלוקת האמורה לעיל, ל"במקרה הנ: שאלה
 ?אם נזכר באותו לילהיהיה הדין למעשה 

ובשאר הלילות יספור (יחזור ויספור בלא ברכה : תשובה
  .)בברכה

  

מה , ובשל המחלוקת האמורה לעיל, ל"במקרה הנ: שאלה
 ומה ?אם לא נזכר עד הלילה שאחריויהיה הדין למעשה 

 ?הטעם
כדין המסופק אם ספר , ימנה משם ואילך בברכה: תשובה

  ."ספק ספיקא"שסופר בברכה מטעם , את העומר
  

, אם נזכר בלילה זה שאתמול טעה במספר הימים: שאלה
שטעה במספר , או להיפך, ולא טעה במספר השבועות

  ?ומה הטעם? מה דינו, השבועות ולא טעה במספר הימים
והטעם הוא מפני שדין , ברכהבסופר מכאן ואילך : תשובה

ן שיש ספק אם יצא ולעיל כתבנו שכיו, הטועה כדין השוכח
  ."ספק ספיקא"רשאי לברך מטעם , ידי חובה

  

עליו מסתמכים בסעיף זה " ספק ספיקא"מהו אותו : שאלה
 ?כדי להתיר לברך על הספירה מכאן ואילך

, שיצא ידי חובה" כנסת הגדולה"שמא הלכה כבעל : תשובה
שמא הלכה כמי שאומר , ואם תאמר שלא יצא ידי חובה

בפני עצמה ואפילו אם לא בירך בלילה שבכל לילה זו מצוה 
  .אחד רשאי להמשיך ולספור בברכה מכאן ואילך

  

  
  
  

  ?מדוע התפטר מניהול התלמוד תורה
, אך נאלץ להתפטר בשל מעשה שהיה, בהצלחה רבהיעקב מונסה ניהל תלמוד תורה ' ר

אחד מחברי הועד החליט להכניס מורה ללימוד : ל"אברהם מונסה זצ' כפי שמעיד בנו ר
הוא לא היה (איש א אמר אני לא מכיר את ה"בהתייעצות עם מו. שפות ולמודים כלליים

 אם לא ימצא חן ,אמר לו אתה המנהל. אני לא יודע מידת יראת שמים שלו) מבני העיר
התחיל המורה החדש ללמד , בכןו.  ואם יהיה בסדר נשאיר אותו,בעיניך נפטר אותו

. גילה פרצופו האמיתי, עוד לא עבר שבוע אחד. קבעו לו שעות מסויימות לכל כתה, ת"בת
אמר להם שהוא . ה"כי המורה מלעיג על דברי תורה ודברי רבותינו עהתלמידים סיפרו 

וכן סיפרו התלמידים שראו את המורה הולך בשוק בלי . לא מניח תפילין ולא מתפלל
אחרי כמה ימים נכנסו כמה ). ת היה בא בכיסוי ראש"אמנם לת(כובע על הראש 

ספר ותחת בית שחיו תלמידים לפני המנהל מבוהלים וסיפרו שהמורה החדש בא לבית ה
נכנס לכתה ואכל בלי נטילת ידיים יצא ו, לבית השמוש וככרו בידונכנס , ככר לחם

מיד נכנס המנהל לכתתו ושאל אותו אם נכון מה . והמוציא והתחיל את השיעור
מה שלא ,  האישייםנייאתה לא תתערב בעני, נכון"ענה במצח נחושה . שהתלמידים ספרו

למורים לא דתיים אין : "אמר לו"  אני נותן בסדר ובדייקנותאת השיעור. נוגע לשיעור
מוטב ואם , בל עליך לחזור בתשובה ותשמור תורה ומצוותאם תק, מקום בתלמוד תורה

הוא יצא והלך לראש הועד והתלונן ". לאו אתה מתבקש לעזוב את התלמוד תורה
ובערב יתראה , ראש הועד נתן לו פתק למנהל לקבל אותו לעת עתה. שהמנהל גירש אותו

תי עמו דבר: "ראש הועד אמר למנהל, בבית הכנסת, כאשר התראו בערב. עם המנהל
ולעת עתה ישאר , ליועאולי במשך הזמן נשפיע , נראה שהוא עקשן, שייטיב את דרכיו

הלא כבר השפיע לרעה ? מה יהיה על התלמידים, ובנתיים: "אז אמר לו המנהל". ללמד
למה לתלמידים , שהרי אם למורה מותר, לתרבות רעה מהתנהגותו, ו"ח, והם יצאו

אם . הוא יהרוס ברגע אחד, את שמים ודרך ארץיר, ת"כל מה שאני אבנה בת! ?אסור
לעת עתה אנחנו לא , עשה כרצונך: "אמר לו ראש הועד". אני מתפטר, הוא ימשיך ללמד

אחריות התלמוד אם כן אני מתפטר מעתה ו: "א"א זיע"אז אמר לו מו" מפטרים אותו
למודו ומאז עזב את התלמוד תורה וחזר לעבודתו ולסדר יומו ו. "תורה נופלת עליכם

, קבל התקפה חזקה בלב, ראש הוועד היה יושב בחנותו, תוך חודש מאותו עניין. כרגיל
  ] עמוד שצטפדה את אברהם[             .אחר כמה ימים חיים לישראל שבקללקחו אותו לבית ו

  
  " ֹרְפֶא'הֲאִני "

 היה הגביר ,"רחובות נהר"ישיבת , ל"ה ז"אחד הגבאים והתומכים בישיבה של הרב השד
היה תומך גם .  מרבנןוהוא עצמו היה צורבא, יה מוקיר רבנןשה, ל"סניור נסים נחום ז

לו חשק גדול להפיץ חכמת הקבלה היה . ברבנים באופן פרטי ובפרט בלומדי הקבלה
ש " גם הוא למד להתפלל עם סדור הרש.י לימוד הקבלה מתקרבת הגאולה"מכיון שע

כנראה (היה חולה מחלה פנימית  .אריך בתפילת שמונה עשרה כמה שעותהיה מ, א"זיע

, כי זה מזיק לו' וואסרו עליו הרופאים לאכול מאכלים קשים כדגים ובשר שמן וכ) אולקוס
  .לכן היה צריך לאכול רק מאכלים קלים. היה תמיד מקיא ממאכלים שמנים

ואמר לו אני רוצה לספר , א"א זיע"עכב אותו מו, יום אחד אחרי תפילת שחרית בחול
,  את הרפואה שלךא ואמר לי"י זיע"אה לי בחלום הרשבנר. לכבודו חלום שראיתי הלילה

ואתה תמלא מים מהים ותתן ,  חיפה על שפת הים במקום פלוניוהיא כי תלכו יחדיו לעיר
? או אתה חושש, האם תסכים לעשות ולקיים את החלום? מה דעתך. לו לשתות ויתרפא

צוה לשמש לומר , בא ונלך עתה. את החלום לא הסס לרגע אמר אני מאמיןכששמע הסניור 
והזמין טקסי ונסעו , חוץבבית שלו ובבית שלנו שהרב עם הסניור נוסעים לאיזה ענין נ

, א מלא כוס מים מהים ונתן לו"א זיע"הרב מו. לחיפה לאותו המקום שהראו לו בחלום
א אני מרגיש טוב "אחרי זה מיד הרגיש הקלה בגוף ואמר למו. ושתה הכל בחשק גדול

הלכו למלון והזמינו דגים ועוד דברים ואכל לשובע . בא נכנס למסעדה ונאכל, ומרגיש רעב
  ] עמוד תאפדה את אברהם[                     .א"זיע. ומאז לא חזרה המחלה כלל. רגיש כלוםולא ה

  
  "ֵעיָניו ְמֹׁשְטטוֹת ְּבָכל ָהָאֶרץ"

היה , ל מפרס"כי כאשר בא מחו) ס ברחוב בר אילן"משיח בעל ביהכנ' זה הוא מו(סיפר לי איש אחד 
המלך ' רח(לו קצת כסף וקנה מגרש ובנה חצר עם כמה חדרים ופתח חנות במקום מרכזי 

יש לו משפחה (ל "בל יסורים וחולאים עליו ועל בני ביתו רחאמנם ס. והיה מצליח) 'ורג'ג
ל "א ז"יעצו לו ידידים שיכנס למו, אין מנוחה, אחד חולה ואחד קם, םיהילדים חול). גדולה

, ל נכנס"ל היה שוכב במטה והיהודי הנ"א ז"יום אחד מו. ויקבל את ברכתו. לבקש תקון
: א וישב על המטה ואמר לו"קם מוולפני שהתחיל לדבר , נשק את המזוזה ואמר שלום

לפני שעלית לארץ נדרת שאם תזכה לבנות אחת מחורבות ? מדוע אתה משהה את נדרך"
כמה חדרים ופרנסה יש לך ואת , אתה בנית חצר, ס"ירושלים תקדיש חדר אחד לביהכנ

האיש הזה ". ישלח דברו וירפא אותך ואת בני ביתך' קום קיים את נדרך וה? נדרך שכחת
משתומם ונדהם למשמע אוזניו כי זה אמת לאמיתה תכף באותו  יום שילם טבין עמד 

ו ועוד באותו יום התפללת "פנה חדר והביא ספסלים ותיבה וס, ותקילין לאחד הדיירים
ס מתנוסס לתפארה "בהיכנ. ס גדול ומרווח"ביהכנכ בנה עליה ו"אח, ס"מנחה בביהכנ

 ] עמוד תופדה את אברהם[           .ו" היב"הוא וב  בריאזולתפילה ומאבתוככי ירושלים לתורה 
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