
סאלי'  'הבבא  אביחצירא  ישראל  רבי  החכם  הילולת  לכבוד 
זיע"א

איתא בספה"ק 'בבא סאלי' (חובר ע"י נכדו הרב תורג'מן הי"ו 
ומשמשו הרב אלפסי זצ"ל)

פעם אחת נכנס אליו אחד מבניו של מרן הגה"ק בעל 
'שבט הלוי' זיע"א ועמו בנו הקטן 'יואל', הקרוי על שמו 
של רבנו. הניח הצדיק את ידו על ראש הפעוט, בירכו 
ואמר: "הרבי מסאטמר יכל לתת לנו ציור מגדולתו 

של הבעל שם טוב,  בגדולתו ובקדושתו".

הבבא  של  (חתנו  זיע"א  יהודיוף  דוד  רבי  בשם  איתא  ועוד 
(נתיבות,  סאלי  הבבא  מרן  תולדות  הספה"ק  מתוך  סאלי), 

תשמ"ז, עמ' ריז'-ריח')
ומספר חתנו: "כאשר רבינו עלה ארצה בפעם האחרונה, 
האדמו"ר  של  ספרו  את  לו  שיקנה  מחתנו,  ביקש 
מכל  פנה  קבלו,  וכאשר  משה",  "ויואל  מסאטמאר 
לימודיו, הסתגר בחדרו וקרא בו בעיון נמרץ מרישא 
ואמר  מחדרו  יצא  קריאתו,  את  סיים  וכאשר  לסיפא. 
לחתנו: "אין לנו גדול בדור בַזּכּות העיון ובסברא, 
ענה  הוא  יצ"ו,  יואל  כר'  ניצחת,  תשובה  ומשיב 
בספרו בראיות ברורות לכל אותם, שגבבו דברים על 
שלא ענה עליה  ופינה,  זוית  ולא השאיר  גבי דברים, 

תשובה ניצחת.

הספר  סיום  סעודת  מצוה,  סעודת  ונעשה  בואו  ולכן 
כי  "ויואל משה". כדרך שעושים סעודת סיום מסכת, 
בדור  בדורינו,  וחשובה  גדולה  מסכת  הוא  זה  ספר 
ומחשבותיו  עצות,  אובד  דור  הזה,  המעורפל 
מבולבלות. ור' יואל הוא "עמודא דנהורא", ולאורו 

נלך עד ביאת משיחנו".

סאלי  הבבא  קידשא  מהסבא  להביא  מה  הרבה  עוד  ויש 
זצוקלה“ה, אך קצרה היריעה מלהשתרע.

ובקצרה כפי שתיאר זאת מרן הבבא סאלי שספ"ק זה שחיבר 
רבי יואל טייטלבוים זיע"א   

הזה,  המעורפל  בדור  בדורינו,  וחשובה  גדולה  מסכת 
דור אובד עצות, ומחשבותיו מבולבלות

הדעות  בעלי  של  קושיא  כל  על  שענה  אמר  סתם  ולא 
המשובשות, ושלא השאיר פנה וזוית שלא ענה עליה כי אכן כך 
באמת הדבר, וזה לא נאמר ע"י אחד מפשוטי העם אלא ע"י 
אחד מגדולי הצדיקים שזכינו אליו בדורות הקודמים שרבים 
ראוי  ולכן  הק',  ועצותיו  מברכותיו  נושעים  אנו  ימינו  עד 
להקשיב לדב"ק של מרן הבבא סאלי ולהתחיל ללמוד בעיון 

רב ונמרץ את הספה"ק 'ויואל משה'.

זכות הצדיק יגן עלינו ונזכה להוושע תשועת 
עולמים בחסד וברחמים ע“י משיח צדקנו בב“א

הבבא סאלי והעמודא דנהורא
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