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- עלון כסלו תש”פ -

בבית  קוראים  אנו  החנוכה  בימי  התורה  בקריאת 
ברצף:  בתורה  המובאים  נושאים  שלושה  הכנסת, 
‘ברכת כוהנים’, פרשת ‘הנשיאים’ – שבה מתואר אלו קורבנות הקריבו 
את  להדליק  הציווי  ‘המנורה’   ופרשת  המשכן.  בחנוכת  הנשיאים 

המנורה על ידי אהרון הכהן.
קורבנות  בהקרבת  שותף  שאיננו  אהרון  ראה  כאשר  ברש”י  מובא 
הנשיאים, חלשה דעתו של אהרון, נשיא שבט לוי, על שהוא ושבטו לא 
היו שותפים בחנוכת המזבח והמשכן. ניחמו הקב”ה והבטיחו, שעוד 

מצפה לו תפקיד הגדול משלהם! שאתה תיטיב את המנורה.
שהוא  נאמר  אם  אהרון?  של  דעתו  חלשה  מדוע  השאלה-  ונשאלת 
ביקש להקריב קורבנות כשאר הנשיאים, הרי היה עליו לשמוח מכולם 

– שהרי הקריב קורבנות רבים משלהם במהלך ימי המילואים.
להשתתף  זכה  שלא  על  דעת  חולשת  לחוש  יכול  אהרן  כיצד  ועוד 
בקורבנות הנשיאים, והרי עליו ועל שבטו הוטלו כל עבודת הקודש! 
אין אחד מישראל שמשתווה להם בכהוא זה בעבודת המקדש! מדוע 

מנחמו בעבודת המנורה – ינחמו בכל עבודת הקודש!.
מפני שמעשה הקורבנות עתיד להיבטל בעת חורבן הבית. ה’ מנחם 
- ברכת  את אהרון בכך שזכה לתפקיד תמידי, שאינו בטל לעולם  
כוהנים והדלקת נרות המנורה. ה’ לא ניחמו בשאר עבודת המקדש, 
להיבטל,  המה  עתידים  שכן  המילואים,  בימי  שהקריב  בקורבנות  או 

הוא ניחמו במשהו נצחי.
אך הדבר תמוה  - ברכת כוהנים אומנם ממשיכה להיאמר גם לאחר 
הבית  חורבן  עם  יחד  בטלה  המנורה  נרות  עבודת  אך  הבית,  חורבן 

כשאר עבודת המקדש, וכיצד זה, איפוא, ינוחם אהרון בכך?!

ובניו לבין צאצאיהם – מתתיהו החשמונאי  הרמב”ן מחבר בין אהרון 
‘מגילת סתרים’ לרבינו נסים. הציווי  ובניו הכוהנים. הוא מתבסס על 
בימי  המזבח  וחנוכת  המנורה  להדלקת  רומז  המנורה  הדלקת  על 
החשמונאים, אחר שסולקו היוונים מההיכל. נרות החנוכה מודלקים 
הדולקים  המנורה  נרות  הם  החשמונאים,  של  החנוכה  לנרות  כזכר 
לעד – ובכך ניחמו ה’ לאהרון, שהמנורה דולקת לעד: “הקורבנות – כל 

זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות – לעולם”.
בקורבנות  השתתף  שלא  על  כך  כל  אהרון  הצטער  באמת  מדוע 

הנשיאים בעת חנוכת המשכן? 
המשכן, כשמו כן הוא – מקום השכינה, בו משרה הקדוש ברוך הוא 
– לעולם  את שכינתו ומשם מתפשטת הקדושה לכל ישראל ומשם 

כולו. אהרון חפץ בכל ליבו להיות שותף בהשראת השכינה.
על כן ניחמו הקב”ה דווקא בהדלקת המנורה – שכן, היא מבטאת את 
הפצת אור המקדש לכל מקום. בהדלקת המנורה נעשה אהרון שותף 

בהפצת האור בעם ישראל, ועל כן ניחמו ה’ בעבודה זו.
תפקיד הכוהנים אינו מצטמצם רק לעבודה המעשית של הטבת נרות 
המנורה ועבודת המקדש. שבט לוי משמש כמורי הדרך לכל ישראל, 
הם המדריכים הרוחניים של העם. באופן זה הם משמשים ככלי שרת 

בהפצת אור התורה בישראל.  
“ּוְלֵלִוי ָאַמר ........ יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיָך ְלַיֲעֹקב ְותֹוָרְתָך ְלִיְׂשָרֵאל”

בני שבט לוי תפקידם הוא להפיץ אור רוחני בעם ישראל. גם לאחר 
חורבן הבית, הדלקת נרות המקדש, המבטאים את אור התורה, הוא 

תפקידם הנצחי. )עפ”י ‘לזמן הזה’(
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שבת שלום!
הרב יצחק בן יוסף

יוצא לאור ע”י הרב יצחק בן יוסף שליט”א - ראש בית מדרש ‘תורה או”ר’ ורב ברבנות רמת גן

א. שיעור החיוב במצוות צדקה.
ב. מקור חיוב הפרשת מעשר כספים.

ג. הוצאה למצווה מכספי מעשר.
ד. הפרשת מעשר לאחר נכוי צרכי ביתו 

ה. מזונות ילדיו הגדולים ממעשר כספים.
ו.  הפרשה מעשר ממלגות: אברך, סטודנט, משכורת צבאית. פיצויים, 

מתנות. 

הקדמה:
מעשר כספים מוזכר בספרי ובמדרשי חז”ל אך לא מוזכר בתלמוד 
לכן רבו הדעות בדין זה, השתדלתי להביא את ההלכה למעשה מתוך 

מאמר מקיף שכתבתי לעלון ‘מחניך’ של הרבנות הצבאית. 
א. סך מינימום למצוות צדקה בשנה

חייב  מישראל  אחד  שכל  ערוך  בשולחן  מובא   – בשנה  שקל  שליש 
לתת צדקה שליש שקל )בערך 15 ₪(

ב. מקור חיוב שיעור הפרשת עשירית - מעשר כספים. 
הבית חדש כתב: 

והידור  חיוב הפרשת מעשר מרווחיו לצדקה הוא רק מידת חסידות 
מצווה. 

מקור  בתלמוד  נזכר  לא  שהרי  זו,  דעה  מסביר  יאיר  חוות  בשו”ת 
להפרשת  מעשר כספים ומכיוון שהתלמוד מתעלם מדברי ַהִסְפְרי, 

והמדרשים נראה סובר שאין הם להלכה.
הוכחה נוספת לכך היא כפי שמעיד שם החוות יאיר על מנהג העולם 
שאין נזהרים בהפרשת מעשר כספים ומכאן ראיה שאין זו חובה מן 
הדין, שאילו היה חובה מדרבנן “לא היו ישראל קדושים מקילים בה 

עד שרק אחד מעיר ושנים ממשפחה נזהרים בה”.
ראיה נוספת מדייק “שבות יעקב” ממדברי הרמב”ם והשו”ע שפסקו 
כהמלצה  בא  שהדבר  משמע  בינונית  מידה  היא  מעשר  שהפרשת 

לרוצה להדר ולא כחיוב והחיוב הוא דווקא שליש השקל בשנה. 
הוא  כספים  מעשר  הפרשת  מקור  יעקב”  ה”שבות  מקשה  ועוד 
ודין  מעשר  הפרשת  על  המצווה  תעשר…  “עשר  הפסוק  מדרשת 
נוהג רק בשנה השלישית והשישית, אם כך לא  הפרשת מעשר עני 
יתכן שיהיה חמור דין מעשר כספים הנדרש מפסוק זה יותר ממעשר 

עני. 
 ג. ויש פסקו שמעשר כספים חיובו מדרבנן – כך פסקו הט”ז והחיד”א

ד. הפרשת מעשר כספים מדין נדר 
וכתב בשו”ת יחווה דעת

ומרווחיו,  ממשכורתו  כספים  מעשר  להפריש  הנוהג  פנים  כל  “על 
אמר  כן  אם  אלא  מנהגו,  לבטל  ואסור  נדר,  כדין  עליו  הדבר  נעשה 

בפירוש בתחילת מנהגו שהוא נוהג כן בלי נדר”.
שלש  והפריש  כך  כשנהג  הוא  לנדר  ההופך  כספים  מעשר  ומנהג 

פעמים. 
ה. האם מותר להוציא מעשר כספים על מצוות?

נראה שמותר להוציא מכספי מעשר כספים לצורכי מצווה:
לדעת הב”ח והש”ך - מותר תמיד.

באר הגולה- רק למצוות שאינו מחויב בהם. כגון הכנסת כלה.
שו”ת יחווה דעת פוסק כדעת באר הגולה

לפי זה נראה שמאחר שהנוהג להפריש מעשר כספים נעשה הדבר 
של  המצווה  לחובת  זה  ממעשר  לתת  רשאי  אינו  חובה,  בגדר  עליו 

מתנות לאביונים של יום פורים.

ורק אם אמר בפירוש בשעה שהתחיל להפריש מעות מעשר בלי נדר, 
וכן  לאביונים,  למתנות  אלה  ממעות  לתת  רשאי  לו,  דחוקה  והשעה 

לתרומת זכר למחצית השקל.
ו. חישוב מעשר כספים, האם לאחר ניכוי הוצאות המחיה?

שו”ת יחווה דעת -  מעיקר הדין נראה שדעתו להקל שכן יש הפוסקים 
כדעת שו”ת ‘אבקת רוכל’ לרב יוסף קארו. ומצטט את רבי כלפון משה 

הכהן:
ויש  במחלוקת,  שנוי  כספים  מעשר  דין  שעיקר  כיון  פנים  כל  “ועל 
קיימא  הא  מדרבנן,  שהוא  אומרים  ויש  מנהג,  אלא  שאינו  אומרים 
מרן  כדעת  להורות  והגון  שראוי  שכן  ומכל  לקולא.  דרבנן  ספקא  לן 
במצות  ולזכותם  לעודדם  לרבים,  למעשה  הלכה  הנ”ל,  בתשובה 
מעשר כספים שהיא מצוה יקרה וחשובה, וגם העניים ייהנו מהמעשר”.

ומוסיף ראוי להדר במצווה זו - 
כל  לתת  דרכו  צדיק  יאחז  משגת,  וידו  בעושר,  ה’  שחננו  מי  “אבל 
היא  חיים  ועץ  ולישיבות  תורה  ולעמלי  ולאביונים  לעניים  המעשר 

למחזיקים בה ותומכיה מאושר”.
ז. תשלום שכר לימוד עבור בניו הגדולים מגיל שש 
מותר  מעיקר הדין, כפי שכתב בשו”ת יחווה דעת:

לנכות  רווחיו, רשאי  ומכל  הנוהג להפריש מעות מעשר ממשכורתו, 
מדמי המעשר, דמי פרנסת וכלכלת בניו ובנותיו הגדולים היתרים על 
גיל שש שנים, ואפילו הם סמוכים על שלחנו. וכן רשאי לסייע ממעות 
מעשר בהוצאות נישואי בניו ובנותיו, כגון לצורך דירה ורהיטים וכיוצא 

בזה, כדי שיוכלו לבנות את ביתם.
ח. הפרשה מעשר ממלגות: אברך, סטודנט, משכורת צבאית. פיצויים, 

מתנות. 
על  כתמורה  שלא  לאדם  המגיע  כסף  שסכום  לאמר  ניתן  לכאורה 

השקעת ממון או עבודה אינם נחשבים כריווח. 
כסף הניתן לאדם על מנת לסייע לו למחייתו כגון: בן המקבל דמי כיס 
מאביו הסברה היא  שאין הוא חייב לעשר מכסף זה מפני שהוא סמוך 

על שולחן אביו וכסף זה ניתן לו כדי מחייתו. 
ריווח  אינו  זה  שכסף  לומר  נראה  וכדומה  מלגה  המקבל  אברך  וכן 
אלא ניתן לו לקיום על מנת שיוכל להמשיך ללמוד והוא כעני המקבל 
צדקה “שפרנסת עצמו קודמת לכל אדם, ואינו חייב לתת צדקה עד 
שתהיה לו פרנסתו.” ומכיוון שחייב בפרנסת עצמו אינו צריך להפריש 

מעשר אלא שלישית השקל בשנה.
ט. הפרשת מעשר כספים מקבלת מתנות חפצים שונים

להבדיל  ירושה  או  וכדומה  לחתונה  כמתנה  המתקבלים  חפצים 
מכסף, נראה לדייק מפתחי – תשובה כי אין הם מחויבים במעשר על 
שגם  אולי  והנראה  מעשר  הפרשת  חייב  לא  בירושה  חפצים  קבלת 
ויהיו פטורים  תלושי קנייה שמקבלים כמתנה הם אינם ככסף ממש 

מהפרשת מעשר כספים
לסיכום:

הפרשת מעשר כספים יש ביחס לחיוב בה דעות שונות. יש פוסקים 
הסוברים שהחיוב מדרבנן ויש סוברים שהפרשת מעשר כספים רק 

ממידת חסידות.
מעשר  זה  מסכום  להפריש  צריך  אין  מחיתו  לצרכי  שזקוק  מי  כל 

כספים, או להפריש מעשר כספים ממה שמניחים לחיסכון.
וכן ניתן להפריש מעשר כספים למצוות שלא חייב בהם, אבל מצווה 

שחייב בה כגון ארבעת המינים אין לקנותה מכספי מעשר כספים.

חיוב מעשר כספים

ברכת ‘ברוך שפטרנו’ לבר מצוה

א. מובא בשולחן ערוך
מי שנעשה בנו בר מצוה, יברך: ברוך אתה ה’.... שפטרני מעונשו של זה וטוב לברך בלא שם ומלכות . 

ב. והסביר המשנה ברורה 
מברכים הגומל מפני שעד עכשיו נענש האב כשחטא הבן בשביל שלא חינכו כראוי ועכשיו שנעשה איש מחויב הוא להתחזק בעצמו. ודע שאף 

על פי  ששוב אין עליו ענין חינוך מכל מקום יש על האב מצות תוכחה כשרואה שאינו מתנהג כשורה.
ומברכים בלא שם ומלכות מפני שהברכה לא מוזכרת בגמרא, ויש שנוהגים לברך ברכה זו בשם ומלכות וכן פסק הגר”א. 

ג. מתי מברכים
כאשר נעשה בן י”ג ויום אחד, ועכשיו נהגו לברך לאחר שהבן קורא בתורה בשבת ראשונה שאז נודע לרבים שהוא בר מצוה. 

ד. סעודה מצווה בהגיע בן למצוות
מצוה על האדם לעשות סעודה ביום שנעשה בנו בר מצוה כיום שנכנס לחופה וטעם הסעודה משום שעכשיו נעשה איש ישראל שנצטווה 

במצות התורה. ואם הנער דורש הוי סעודת מצוה אפילו אינו באותו יום.

ה. חגיגת בת מצווה האם ראוי לעשות סעודה והיא סעודת מצווה

ו. שו”ת יביע אומר מעודד לקיים זאת
נשאלתי אודות מה שנהגו מקרוב לערוך חגיגת בת - מצוה, כשהגיעה הבת לגיל י”ב שנה ויום אחד, אם יש לזה מקום בהלכה?. ואם יש לברך 

גם כן ברוך שפטרני מעונשה של זו, כשם שמברכים על הבן שהגיע לגיל בר מצוה ברוך שפטרני מעונשו של זה?. 
ומעתה האם נכון לערוך חגיגת בת - מצוה, לבת שהגיעה לגיל י”ב שנה ויום א’, שנראה בוודאי שיש מצוה לערוך סעודה ושמחה לבת - מצוה, 
שסעודת בר מצוה אין לך סעודת מצוה גדולה מזו, שנותנים למקום שבח והודיה על שזכה הנער להיות בר מצוה וגדול המצווה ועושה .. וכן 
כתב בן איש חי - והבת ביום שתכנס למצות, אף על פי שלא נהגו לעשות לה סעודה, עם כל זה תהיה שמחה באותו יום, ותלבש בגדי שבת, 

ואם יש לאל ידה תלבש בגד חדש ותברך שהחיינו ותכווין לפטור שמחת כניסתה בעול מצות. 
‘בן איש חי’  והנה אף שכתב שלא נהגו בזמנו לעשות לה סעודה, בזה הזמן שעושים סעודה לבת מצוה, יפה עושים. וכן נראה מלשונו של 
שתלה דין זה רק במנהג. וכן כתב בשו”ת  ‘ישכיל עבדי’ שדעתו שהיה ראוי לעשות סעודה לבת בהגיעה למצות, אלא שלא נהגו במקומו, אבל 
במקומות שנהגו ודאי שראוי והגון הדבר, כשם שעושים לבר מצוה סעודה וחגיגה בזמן שנכנס לעול מצות, והוא הדין והוא הטעם לבת - מצוה. 

ואילו בשו”ת אגרות משה 
בדבר בת מצוה 

בדבר ענין החפצים להנהיג איזה סדר ושמחה בבנות כשנעשו בנות מצוה, הנה אין לעשות זה בבית הכנסת בשום אופן אף לא בלילה, כי בבית 
הכנסת אינו מקום לעשות דברי הרשות ,וטקס של בת מצוה הוא ודאי רק דברי רשות והבל בעלמא, ואין שום מקום להתיר לעשות זה בבית 
הכנסת. וכל שכן  בזה שהמקור בא מהרפורמים והקונסרבטיבים אבל אין זה שום ענין וסמך להחשיב זה דבר מצוה וסעודת מצוה, כי הוא רק 
כשמחה של יום הולדת בעלמא. ואי איישר חילי הייתי מבטל במדינתנו גם סדר הבר מצוה של הבנים שכידוע לא הביא זה שום איש לקרבו 

לתורה ולמצות. 
וכתב על דבריו הרב עובדיה יוסף זצ”ל במחילה מכבוד תורתו  אין דבריו מחוורים, שמכיוון שנכנסה למצות והיא כגדולה המצווה ועושה, בכל 
המצות שהאישה חייבת בהן, בוודאי שיש בזה מצוה, ....וראה ‘בבן איש חי’ שכתב, יש נוהגים לעשות את יום הלידה ליום טוב בכל שנה ושנה, 

וסימן יפה הוא וכן נוהגים בביתנו. 

לסיכום:
יש בוודאי מקום לקיים סעודה לכבוד בת מצווה אך חשוב ליצוק לתוכה תוכן מרומם ומחזק את דרכה. 

נערך ע”י הרב עזרא גבאי שליט”א

המופתי מבטל את החתונה

בנסיעות רבות של הרב לחוץ לארץ, היה נתקל באותה תופעה עגומה 
לא  ולהיפך.  יהודיות  אינם  עם  ומתחתנים  המתבוללים  יהודים  של 
תמיד היה בידו להציל את אלו שכבר התבוללו, אך הוא עשה המון 
כדי להציל את מי שכמעט צללו לשאול התחתית הזו. אחד הסיפורים 

המרתקים, סיפר הרב בעצמו לאחר שובו מצרפת.

כאשר הגיע הרב לצרפת ונחת בנמל התעופה על שם שארל דה-גול 
בפאריז, המתינה לו משלחת חשובה מטעם הקהילות היהודיות, בה 
היו כמה רבנים ועסקנים. על הארגון של קבלת הפנים ניצחה אישה 

אחת, מהפעילות המרכזיות בצרפת.
שהייתה מומחית בהפקת אירועים שכאלו.

באיזשהו שלב, ניגשה האישה אל הרב וביקשה לשוחח עמו בארבע 
עיניים. סר הרב לאיזו פינה והאישה שפכה את לבה בדמעות שליש: 
עד  והתהדק,  הלך  ביניהם  והקשר  מוסלמי  בחור  הכירה  “ביתה 
שלאחרונה הודיעה לה על רצונה להינשא לו”. שאל הרב כמה שאלות 
חשובה  מאד  ממשפחה  מגיע  הבחור  כי  ותיארה,  הרחיבה  והאישה 
וכבר נקבע תאריך קרוב לחתונה, ומי שיסדר את החתונה לפי חוקי 
ה’שריעה’ המוסלמית הוא לא אחר מאשר המופתי הראשי של פאריז. 
האשה בכתה וסיפרה כי קצה בחייה, שכן בתה לא מוכנה להקשיב 

לה והיא אוטמת אוזניה ולבה מול כל תחנוניה והפצרותיה.
נענה הרב ואמר לה: “אני מבקש ממך, שכאשר תשובי הביתה, עוד 
היום, תקראי לבתך לשיחה ותשפיעי עליה, שלפחות תקבל על עצמה 
המשותף  שבבית   – הקדושה  התורה  מחוקי  אחד  דבר  על  לשמור 
האשה  הסכימה  וחלבי”.  בשרי  כיורים,  שני  יהיו  המוסלמי,  עם  שלה 
רושם  דבריה  שיעשו  לבו,  מעומק  חמה  בברכה  ממנה  נפרד  והרב 

ובתה תסכים לתנאי הזה.
טקס  לכבודו  נערך  הימים  ובאחד  בצרפת  ימים  כמה  שהה  הרב 
ז’אק שיראק. אל הטקס הוזמנו  ממלכתי, בארמונו של נשיא צרפת 
בכירי השלטון ונכבדים נוספים, ובין יתר המוזמנים פגש שם הרב את 
המוסלמית  העדה  ראש  בתור  שהוזמן  פאריז,  של  הראשי  המופתי 

בעיר.
בשיחה  ֵרעים  בשיחת  והחל  בחמימות  ידיו  לחץ  הרב,  אליו  ניגש 
הערבית. שאל המופתי את הרב מהיכן הוא והרב התעניין על מוצאו 
של המופתי, ונודע להם ששניהם ילידי אותו מקום, ירושלים העתיקה, 

אופי  ולבשה  הלכה  השיחה  בשכנות.  עליהם  עברו  ילדותם  ושנות 
ידידותי והאיש ממש נשבה בקסמו של הרב.

ואנו  היות  היקר,  “ידידי  ואמר:  המופתי  של  אזנו  אל  הרב  רכן  לפתע 
ידידים אלא גם שכנים, ברצוני לגלות לך דבר חשוב. אמנם  לא רק 
שלו.  הדרך  על  לשמור  צריך  אחד  כל  אך  מוסלמי,  ואתה  יהודי  אני 
בבואי לכאן שמעתי על בחורה יהודייה, המתכוננת להינשא למוסלמי, 
ולגרום לו  אך למעשה התוכנית שלה היא למשוך אותו אל היהדות 

להתגייר.
דם הציף את פניו של המופתי והוא כמעט קם ממקומו מרוב כעס, 
אך הרב המשיך ואמר: “לא באתי להגיד לך כדי להרגיזך, אלא ברצוני 
לספר לך את כל הפרטים, את שם הבחורה ואת הטכסיסים שלה, כדי 
שתעמיד אותה במקום. אנחנו, אנשי הדת, חייבים להקפיד ולשמור 
חברה  את  להסית  יהודייה  לבחורה  אתן  היום  אם  הרי  הגבולות.  על 
מוסלמים  ובחורים  הפוכים  מקרים  יתחילו  מחר  להתגייר,  המוסלמי 

יסיתו בחורות יהודיות להתאסלם.
ראה המופתי שהרב מדבר ברצינות והקשיב לתיאורו של הרב, שמסר 
לו את שם הבחורה וסיפר לו שהיא החליטה לתבוע מהחבר המוסלמי 
שבביתם יהיו שני כיורים, בשרי וחלבי, וזו רק ההתחלה, כי בכוונתה 

להוסיף עוד ועוד עד שהמוסלמי יתגייר.
והם הזמינו אותי להשיא אותם אמר המופתי. מחר  אני מכיר אותם 
אקרא לבחור ואגיד לו לברר את הנקודה הזו, אם הבחורה מתכוננת 
ואני  כלום  לו  יעזור  לא  כן,  אם  ביתם.  במטבח  כיורים  שני  להתקין 

אכפה עליו לעזוב אותה.
כשעמד הרב לשוב לארץ ישראל והגיע עם פמלייתו לנמל התעופה 
ע”ש שארל דה-גול בפאריז, התלוותה אליו משלחת נכבדה של רבנים 
ועסקנים, וגם הפעם היה הארגון מופקד בידיה של אותה אישה. שוב 
ניגשה וביקשה מהרב להאזין לדבריה בפרטיות, אך הפעם היו עיניה 
הרב  כהוראת  עשתה  מאז  חלף  משבוע  פחות  משמחה.  דומעות 
ואתמול שבה  כיורים,  ביתה שני  ושכנעה את בתה להתקין במטבח 
ואמר  אותה  השליך  המוסלמי  שחברה  לאחר  ושבורה,  בוכייה  הבת 
כי אינו רוצה להכירה. “ג’וק נכנס בראשו, כי שני הכיורים אינם אלא 
אמתלא כדי לגרום לו להתגייר, והוא גירש אותה בביזיונות ובצעקות. 
לא  כזו,  מחשבה  של  שמץ  אפילו  לה  שאין  לו  להגיד  שניסתה  כמה 

הצליחה לשכנעו והוא נטשה לעולם.

סיפורים על הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ”ל

העלון לע”נ הגב’ רחל דובדבני ז”ל
נלב”ע א’ כסלו תשע”ט


