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 קרא את הסיפור 

 שנרגעו הגלים

ִמים ֻיָ ר ָהֵהם ֻבַ ֶ ֲאש  ָבא "הַ  מֹוֵרנוֻ  ֻכַ י" סאלי ֻבָ ָרֵאל ַרֻבִ רֹוקוֹ  ָעָלה אבוחצירא ִיש ְׂ  ִמֻמָ

ֶאֶרץ ַנַחת ֻתֹוָרהֻ  ָלַמד, ַהֻקֶֹדש   לְׂ ַלִים ֻבְׂ ָ ירֻוש  ֵני ַאךְׂ . ַהֻקֶֹדש   ִעיר ֻבִ ִהֻלָתוֹ  ֻבְׂ  קְׂ

ָמרֹוקוֹ  ֻבְׂ ֶ נוֻ , ש  ַחֻנְׂ ָהַרב ִהתְׂ ֶ זֹר ש  ָמרֹוקוֹ  ֲאֵליֶהם ַיחְׂ סֹופוֹ . לְׂ ל ֻבְׂ ֶ ָבר ש  ַאַחר ֻדָ ֲחנֻוִנים לְׂ  ֻתַ

ים ֺרֻבִ ֵזַרת מְׂ ַרֻבוֹ  מֹורוֹ  ֻוִבגְׂ ים) הֹוִאיל, וְׂ ֻכִ ֻוב" סאלי ָבאבָֻ "הַ ( ִהסְׂ ָמרֹוקוֹ  ָלש   .לְׂ

ה הֻוא ֻכוֹ  ֶאת ָעש ָ רְׂ ַלִים ֻדַ ָ רֻוש  ַמל ִמֻיְׂ ם. ָיפוֹ  ִלנְׂ ֵ ה ַעל ָעָלה ש  ִליָגה ֳאִנֻיָ ִהפְׂ ֶ הֻ  ש  ֻכָ ַדרְׂ  ֻבְׂ

ַרִים ִמצְׂ ם, לְׂ ָ ֻכֹוֵנן ִמש ֻ נוֻ  ִהתְׂ יךְׂ  ַרֻבֵ ש ִ ַהמְׂ ָמרֹוקוֹ  לְׂ  .לְׂ

ב ָבא"הַ  ָיש ַ א ָספֻון" סאלי ֻבְׂ ֻתָ ֻלוֹ ( ֶחֶדר) ֻבַ ֶ ֹוֵקד. ש  ָהֲעבֹוָדה ַהֻתֹוָרה ַעל ש  ֵבקֻות וְׂ דְׂ . ֻבִ

ֶפַתע ֹד, לְׂ ֶבר ש  ֶ ִרים ֲעָנִנים, ָוש  ֻסוֻ  קֹודְׂ ַמִים ֶאת ֻכִ ָ ֶבת ֵהֵחֻלָה ַעזָֻה רֻוחַ . ַהש ֻ ֶ עֹז נֹוש   ֻבְׂ

ִליָפה ִים ֻוַמצְׂ ֻמַ ים. ֻבַ ֻלִ כוֻ  ַהֻגַ ָסֲערוֻ  ָהלְׂ  . וְׂ

ִעים סוֻ  ַהֻנֹוסְׂ נְׂ ַלַחץ ִנכְׂ ִים. ַוֲחָרָדה לְׂ ָבר ַהֻמַ רוֻ  ֻכְׂ ה ָחדְׂ ים. ָלֳאִנֻיָ ָלה ָעלוֻ  ַוֲאָנש ִ ַמעְׂ  לְׂ

יֹוָנה ַלֻקֹוָמה) ִסֻפֻון( ָהֶעלְׂ ה לְׂ ִחילוֻ , ָהֳאִנֻיָ ִהתְׂ ִליךְׂ  וְׂ ַהש ְׂ ים ֲחָפִצים לְׂ ֻיִ ָודֹות ִאיש ִ , ֻוִמזְׂ

ָוה קְׂ ֻתִ אֻוַלי ֻבַ ֶ ַעט ָיֵקל ֶזה ש  א ַעל מְׂ ָ ִפיָנה ַמש ֻ א ַאךְׂ . ַהֻסְׂ וְׂ ָ  . ַלש ֻ

ֶפַתע ִחינוֻ , לְׂ נוֻ  ִהבְׂ ַרֻבֵ ֶ ָבא"הַ  ש  ָצא ֵאינוֹ " סאלי ֻבְׂ יפֹון ַעל ִנמְׂ ים ִמֲהרוֻ . ַהֻסִ  ָהֲאָנש ִ

ָתאוֹ  ָלֶרֶדת ִעיק לְׂ ַהזְׂ יק. אֹותוֹ  ֻולְׂ ֻדִ ַתח ַהֻצַ ֶלת ֶאת ָלֶהם ֻפָ אוֹ  ֻדֶ ַנַחת ֻתָ ִחֻיֻוךְׂ  ֻבְׂ  ֻובְׂ

ַאל ש ָ צֹוָנם וְׂ רוֻ  ֵהם, ִלרְׂ נוֻ  ִסֻפְׂ ַרֻבֵ ב ֶאת לְׂ ֻצָ נוֻ  ָעָלה ָאז אוֹ , ַהֻמַ ָלה ַרֻבֵ ַמעְׂ ִסֻפֻון לְׂ  לְׂ

ה יקוֹ  הֹוִציא, ָהֳאִנֻיָ ֻתִ רְׂ ִביעַ  ִמֻנַ ֶסף ֻגְׂ ֺיָחס ֻכֶ בוֹ  ָיַרש   אֹותוֹ  מְׂ דֹול ִמֻסָ  ֲאִביר"הַ  ַהֻגָ

ַנַחת ָמַזג", ַיֲעקֹב ִביעַ  ֶאל ַיִין ֻבְׂ ֵרךְׂ . ַהֻגָ ָנה ֻבֵ ַכֻוָ ת ֲעצֻוָמה ֻבְׂ ֻכַ רְׂ ִרי ֻבֹוֵרא" ֻבִ ֶפן ֻפְׂ ", ַהֻגֶ

ַעט ָלַגם אֶ  ַיִין מְׂ ַפךְׂ  ַהֻנֹוָתר תוְׂ ָ ם ש  ד. ַלֻיָ עוֻ  ִמֻיָ ֻגְׂ ים ִנרְׂ ֻלִ ם ֻוֵמי ַהֻגַ טוֻ  ַהֻיָ קְׂ ִהי. ש ָ  ַויְׂ

ֶלא  .      ַלֻפֶ
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 עלה אבוחצירא ישראל רבי" סאלי בבא"ה מורנו כאשר ההם בימים

 אך. הקודש עיר בירושלים בנחת תורה למד, הקודש לארץ ממרוקו

 בסופו. למרוקו אליהם יחזור שהרב התחננו, שבמרוקו קהילתו בני

( הסכים) הואיל, ורבו מורו ובגזרת מרובים תחנונים לאחר דבר של

 .למרוקו לשוב" סאלי בבא"ה

 שהפליגה אנייה על עלה שם. יפו לנמל מירושלים דרכו את עשה הוא

 .למרוקו להמשיך רבנו התכונן משם, למצרים בדרכה

 והעבודה התורה על שוקד. שלו( חדר) בתא ספון" סאלי בבא"ה ישב

 עזה רוח. השמים את כיסו קודרים עננים, ושבר שוד, לפתע. בדבקות

 . וסערו הלכו הגלים. במים ומצליפה בעוז נושבת החלה

 עלו ואנשים. לאנייה חדרו כבר המים. וחרדה ללחץ נכנסו הנוסעים

 חפצים להשליך והתחילו, האנייה לסיפון( העליונה לקומה) למעלה

 אך. הספינה משא על מעט יקל זה שאולי בתקווה, ומזוודות אישיים

 . לשווא

 מיהרו. הסיפון על נמצא אינו" סאלי בבא"ה שרבנו הבחינו, לפתע

 תאו דלת את להם פתח הצדיק. אותו ולהזעיק לתאו לרדת האנשים

 עלה אז או, המצב את לרבנו סיפרו הם, לרצונם ושאל ובחיוך בנחת

 אותו מיוחס כסף גביע מנרתיקו הוציא, האנייה לסיפון למעלה רבנו

 בירך. הגביע אל יין בנחת מזג", יעקב אביר"ה הגדול מסבו ירש

 שפך הנותר ואת יין מעט לגם", הגפן פרי בורא" ברכת עצומה בכוונה

   .       לפלא ויהי. שקטו הים ומי הגלים נרגעו מיד. לים
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 סמן נכון או לא נכון 

❏  

בני קהילתו שבמרוקו התחננו שהרב יחזור אליהם למרוקו. בסופו של 
 דבר הסכים ה"בבא סאלי" לשוב למרוקו  

❏  

אנשים עלו למעלה לסיפון האנייה והתחילו להשליך חפצים אישיים 

 ומזוודות להקל על משא הספינה 

❏  

 גם הצדיק היה על סיפון האנייה והשליך חפצים אישיים 

❏  

 הצדיק היה ספון בתא שלו 

❏   

הצדיק הוציא את הגביע של סבו ה"אביר יעקב" בירך ולגם מעט ואת 

 הנותר שפך לים 
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♦

   לאחר תחנונים מרובים ובגזרת מורו ורבו הואיל ה"בבא סאלי" לשוב לאיראן 

 

 

 והתחילו להשליך עכברים אישיים ומזוודות  האנייה לסיפון עלו אנשים

 

 

    הצדיק פתח להם את דלת תאו בחרדה ובבכי ושאל לרצונם 

 

 

  עלה רבנו למעלה לסיפון האנייה הוציא מנרתיקו שופר זהב מיוחס שירש מסבו הגדול 

 

♦ 

מכובד. התפלל. מפתח. ֶחֶבל. פשוט. נכנס. מפורסם. משאית. אוטובוס. הגון. מיוחס. דהר. רימון. יין. סידור. 

 שופר. דפק. שאל. ניגש. שתקן. מקצועי. צעיר. צנום. כוס. תה. השתולל. חיפש.  

 תואר  פועל עצם 

      

      

      

      

 


