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שערים
ערש"ק פרשת ויחי  -יז' טבת תשפ"א

אגודת שערי דעה בנשיאות הרה"ג מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

שערי הפרשה

מו"ר הרב אלחנן דיעי שליט"א

מה
בשער

ראש מוסדות אגודת שערי דעה ורב בשכונת ס .דניה חיפה

בין ברכה לביקורת
האב שכב על מיטתו .סביבו ,עמדו שנים עשר בנים ,שבטי יה.
הוא חיבק אותם במבטו וחייך חיוך כובש .באה עת פטירה ,הנהו
מסתלק אל בית עולמו ,ומה יהיה איתם? פעמים רבות בימי חייו
–חייהם ,היה מלא חשש .כששמעון ולוי ,פגעו באנשי שכם ,והעלו
עליהם את חמת כל יושבי כנען .כשראובן בכורו בלבל את מקום
מיטתו ,לאחר פטירת רחל .כשראה ,שבנו יוסף נעלם .כשחשד
ביהודה ,שידו במעל .עיתים חשב כי הוא חוזה בחורבן ביתו ,עיתים
חוה בכאב ,קלקולים שהמיטו עליו בניו .אך תמיד נשך שפתיים,
לא זעק ,ולא ביקר ,כמעט גם לא הוכיח .עתה הביט בהם בעיניים
חודרות .הוא קורא אליו את בניו ,ומאציל עליהם איש איש את
ברכותיו "איש כברכתו ברך אותם" .הנה הבן הבכור עומד לפניו,
מרכין את ראשו ,ממתין לברכת האב .לרגע הזה ,ייחל כל ימיו .הס
מושלך וקולו של האב לוחש "ראובן בכורי אתה" וגאוה
ממלאת את ליבו" .כוחי וראשית אוני" לבבו מנתר
לשמים .ומיד אחריה מנסר קול האב את לבבו
"פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז
חללת יצועי עלה" חפוז ,פזיז ,אתה בני ,אינך
ראוי למלוכה! הן לפני יותר משלושים וחמש
שנים נהגת שלא כהוגן ...ראובן נסוג לאחור,
לועס ומעכל בלבבו את עוצמת המילים.
שמעון ולוי ,מתקרבים אל מיטת האב" .שמעון
ולוי אחים" הוא פותח ,בכם יש כח אחוה ,כח
עוצמה שאין בעולם .ליבם מתרחב ,וקולו של האב שב
ומנסר "כלי חמס מכרותיהם בסודם אל תבא נפשי בקהלם
אל יחד כבודי" אינני חפץ כי יזכירוני במעשיכם "ארור אפם כי עז
ועברתם כי קשתה" מלאים אתם בכעס ,אינכם ראויים עוד להיות
יחד" .אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל"
מה זה? שבטי יה ממתינים לברכה ,ותחת ברכה –קללה?
אולם ,ברכה אינה רק איחול .ברכה ,היא בעיקר פניה לתכונותיו
הטובות של האדם ,שירבו ויתעצמו ,שיתחברו אל המקור העליון.
ופניה אל האדם שידע לשלוט בתכונותיו הטעונות תיקון .יעקב
לפני מותו מחבר איש איש ליכולותיו ,ומאידך מעמיד את בניו
על צדדים הטעונים תיקון ודורשים זהירות .דווקא מתוך אהבה
בלתי מסויגת הוא פונה לראובן ומעמיד אותו על שורש התכונה,
שהניעה אותו למעשה הלא נכון ,שלושים וחמש שנים קודם .לא
לחינם ,הוא חובט בשני בניו ,שמעון ולוי .הוא מעמיד אותם על
הנקודה שהניעה אותם לכלות את בני שכם .ה"כעס" ! רק אם אדם
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יודע מה עליו לתקן הוא יכול להתקדם הלאה במעלות התורה
והחיים.
לשנים עשר שבטים נתחלק עם ישראל ,ולכל שבט  -תפקיד,
ייעוד ,ומשימה .ומשכך ודאי הוא שכל אחד נתברך באופי אחר,
אישיות שונה ,יש מהם רבי המעלה ויש שתפקידם לטפס עוד
במעלה .אין עם בלי מלך ,ואין שני מלכים לעם .על כן יעקב
בורר את המעולה שבהם למלוכה ,להנהגת כלל השבטים .יהודה
הנבחר ,זוכה שיעקב יעמיד אותו על סגולות נפשו ,יתריע בפניו
על הכשלים העתידים לבא ,ויתווה לפניו את הדרך! כהנה הם
שבטי יה .לאורך כל חייהם מחולקים הם לארבעה חלקים ,הן באו
מארבע אמהות .אף במדבר יעמדו מתחת לארבעה דגלים בארבע
רוחות השמים .ראובן הבכור ,יזכה להוביל דגל ,אך יצטרך לדעת כי
אופיו שעמד לו לרועץ ,בשעת פטירת רחל דודתו ,בבלבלו
יצועי אביו ,פוסל אותו ממלוכה .יעקב מקרב אותו אל
ליבו ,אכן בני ,אתה בכורי ,והיית ראוי להיות ראש
לכולם ,אך כשבאה עת המבחן ,כשלת .עתה,
שים לב לאותה תכונת פזיזות .זהו היעוד שלך,
מולו תצטרך לנהל את מלחמות האישיות
שלך .אכן ,שבט ראובן ,היה הראשון שנסחף
אחרי עצת קורח למרוד במשה .שבט ראובן,
היה השבט הראשון שבעומדו לפני הכניסה
לארץ ישראל ,נזדרז לבקש את ארץ האמורי ,כי
הארץ מלאת מרעה ולעבדיך מקנה .ומנין להם כי
לא יהיה בתוככי ארץ ישראל חלקה דומה ,אין יודע .אך
זו כוחה של הפזיזות ,ויעקב שהכיר את בניו ורצה להנחיל להם
את ההצלחה המבורכת ביותר בתבל ראה לנכון להעמיד כל שבט
ושבט בפני יכולותיו קשייו ותכונותיו .זו אכן הברכה הגדולה ביותר
עבור האדם שיכיר את כוחותיו ,את חסרונותיו ,את מעשיו ואת
יכולותיו .שמעון ילמד את דור ההמשך ויטע בהם את הרצון לנצח
מכשולים ,לוי ישמור על הקודש והמקדש .יהודה יוביל את העם
וימלוך עליו ,יוסף ישמור על עמו ויהיה משנה לו .זבולון ,ידאג
לכלכלת אחיו .ויששכר ,יתן את המנוחה ,הסבלנות ,והנשיאה
בעול .דן ישפוט את אחיו .גד ,יכה את האויב .נפתלי ,להיות השליח,
האילה השלוחה .אשר ,יעניק ויעזור לנצרך ,בנימין ישאף להגן
על עמו .כך בצירוף שנים עשר הכוחות ייבנה עם ישראלי בטוח
ונכון בארצו .בזה המסר ,כלה ספר הישר – ספרם של צדיקים.
עתה ,מוכשר העם לעמוד בפני הגלות ,והגאולה .עתה ,נכונים הם
למערכה ,אגודים כאגרוף ,ומכירים איש במקומו של אחיו.

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
האם מותר לקחת את המזוזות שלו בעת
שעובר דירה?

בשערי אורה
מתורת חכמינו הקדמונים
רבינו בחיי בן אשר

שער השמים

חכם כַ לְ פֹון משה הכהן

פסוקו של שבוע:

טוב ארך אפיים מגיבור ,ומושל
ברוחו מלוכד עיר

הציבור מתבקש להתפלל לרפואת
מורינו ורבינו נשיא המוסדות

הרה"ג מרדכי בן אסתר

שיחיה לאורך ימים טובים אמן
והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים
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נא לא לקרוא בעלון
בשעת התפילה וקריאת התורה

דבר הרב

בשערי אורה

פרשת השבוע "ויחי" מתארת
את פרידת יעקב מן העולם,
יעקב שעבר תלאות רבות ודרך
חתחתים בימי חייו ,נפרד מן
העולם מאושר בחברת יב בניו.
טרם מותו ,הוא נפרד מהם,
מברך להם ,ממנה ומייעד ,מצוה
ומדריך ,עד לקבורתו במערת
המכפלה .הוא מפקיד בידיהם את
מפתחות העתיד בזכות הבטחות
האחדות .כך יעקב מת פיזית אבל
חי רוחנית לעולמי עד ,בזכות
הההיקבצות והעמידה המשותפת
של בניו .בלכתו ,יוסף מעצים
את מסר האחוה ,מפייס את אחיו
ונוטל על שכמו את האחריות
לשלומם .בזה המסר כלה הספר.
ספר בראשית מגיע לידי סיום.
שבת שלום וחורף בריא.
פרשה בקצרה
ראשון  -דברי הפיוס של יעקב ליוסף.
שני  -ברכת יעקב למנשה ואפרים.
שלישי  -הקדמת אפרים למנשה ויוסף
על אחיו .רביעי  -ברכת יעקב יעקב
לבנין ראובן שמעון לי יהודה ישכר זבולון
ודן .חמישי  -ברכותיו לגד אשר נפתלי
ויוסף .שישי  -ברכתו לבנימין ולכל
השבטים כולם פטירת יעקב וקבורתו
במערת המכפלה ,חשש השבטים
מיוסף .שביעי  -דברי התנחומים של
יוסף לאחיו צוואתו ופטירתו .הפטרה:
ויקרבו ימי דוד (מלכים ב א -יב) .בין
הפרשה להפטרה :בפרשתנו למדנו על
פטירת יעקב וצוואתו לבניו ובהפטרה
אנו לומדים על פטירת דוד וצוואתו
לשלמה בנו אחריו .היקשים והיגדים
רבים נלמדים על האופן בו אבותינו היו
נפרדים מיוצאי חלציהם ומותירים צואה
לדורות הבאים.

ביאורים על הפרשה מתורת חכמינו הקדמונים
רבינו בחיי בן אשר
ישראל על ראש המטה .ואמר בלחישה ברוך שם
שכל את ידיו
כבוד מלכותו לעולם ועד.
והיתה הברכה חלה עליהם בסמיכה זו כאשר
יהודה אתה יודוך אחיך וכו' גור אריה יהודה
כתוב ביהושע (במדבר כ״ז:כ״ג) ויסמך את ידיו
מטרף בני עלית וכו' לא יסור שבט מיהודה
עליו ,כדי שיאצל רוח הקדש על הנסמך .ומזה
ולפי דעתי לכך נכתבו בברכת יהודה שלשה
הענין היתה הסמיכה בזמן החכמים ,גם ברכת
פסוקים קודם שיתחיל בברכת שבח ארצו ובכל
כהנים בנשיאת כפים ,כי לא יתכן לכהן הנושא את
אחד מהם הזכיר יהודה
כפיו שיסמוך את ידיו על כל
מה שלא תמצא כן ביתר
אחד ואחד מישראל ,ועל זה
השבטים שיזכיר שמו של
היה פורש כפיו למעלה כדי
אחד מהם פעמים והיה
להאציל כח הברכה למטה
הענין שהזכירו ג' פעמים
ממקור הברכה העליונה,
כדי לרמוז על שלשתן על
והוא שכל את ידיו מלשון
יהודה בן יעקב ועל דוד
שכל וחכמה כי נתכון בעשר
המלך ועל מלך המשיח.
אצבעות ידיו להמשיך
הפסוק הראשון יהודה
ציון הקבר המיוחס לרבי בחיי בן אשר ותלמידיו בגליל
הברכה ממקור החכמה
אתה יודוך אחיך על יהודה
בן יעקב שברך אתו בגבורה ובנקמת אויביו
והשכל .וכן אמר התרגום אחכמינון לידוהי ,כענין
ובהנהגת שררה על כל אחיו אפי' בני אביו ולכך
(תהילים קל״ד:ב׳) שאו ידיכם קדש וברכו את ה',
הוצרך להזכיר בו לשון אתה .הפסוק השני גור
קדש היא החכמה שהיא מקור הברכה והבן זה.
אריה יהודה על דוד המלך וכנה אותו בשם
הקבצו ושמעו בני יעקב
יהודה לפי שהוא מזרע יהודה והזכיר בו גור כי
גם יתכן לפרש הקבצו ושמעו לדברי בני יעקב,
בימי שאול גור היה ואחרי מות שאול מלך על
ושמעו
ומה הם כלל דברי שתשמעו להקב"ה זהו
כל ישראל ונעשה אריה .ואמר מטרף בני עלית
אל ישראל אביכם שבשמים ,ישראל סבא ,ועל כן
שנצל מטרף שאול שהיה רודף אחריו .כרע רבץ
כפל השמיעה.
כאריה בימי שלמה בנו איש תחת גפנו ותחת
ומצאתי סיוע לזה מה שאמרו במדרש משל
תאנתו .השלישי לא יסור שבט מיהודה על מלך
המשיח הגואל האחרון .וזה שאמר עד כי יבא
למה הדבר דומה לעבד שהאמינו המלך על
שילה כלומר בנו היוצא מזרעו .וטעם מלת שילה
כל מה שיש לו בא אותו עבד למות קרא לבניו
שלא אמר בנו הזכיר יעקב המשיח בשם שילה
לעשותן בני חורין ולומר להם היכן דייתיקי
כלומר בנו שיולד משלית אשה כדרך כל הנולדים
שלכם בא המלך ראה אותו העבד הפליג להם
מלשון (דברים כח) ובשליתה היוצאת מבין רגליה.
את הדבר אמר להם בבקשה מכם עבדיו של מלך
ותוספת ה"א שבמלת שילה רמז לה"א אחרונה
כבדו אותו כשם שהייתי מכבדו כל ימי .כך יעקב
שבשם והיא בתו של אברהם והיא שנשאת
אבינו קרא לבניו להודיעם הקץ מיד נגלה עליו
לשלמה והיא היא מדתו של מלך המשיח ,עליו
הקב"ה אמר לו לבניך אתה קורא ולי אי אתה
רמז הנביא ע"ה חמשה לשונות של שבח הוא
קורא שנאמר (ישעיהו מ״ג:כ״ב) ולא אותי קראת
שכתוב (ישעיה יא) ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה
יעקב .כיון שראה אותו יעקב התחיל ואמר לבניו
ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' והריחו
בקשה מכם היו מכבדין להקב"ה כדרך שכבדוהו
ביראת ה' .שהרי בזמנו של מלך המשיח יהיה
אבותי שנאמר (בראשית מ״ח:ט״ו) האלהים אשר
שפע הנבואה והחכמה והדעת כמים לים מכסים.
התהלכו אבותי לפניו וגו' .אמרו לו יודעין אנו מה
ויהיה באור הכתוב שלא תפסק המלכות ליהודה
לעד כשיבא שילה.
בלבך שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד .כיון ששמע
יעקב כך השתחוה על המטה שנאמר וישתחו
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• פקס0773181994:

עשה לך רב
שאלות בהלכה משולחנו של נשיא המוסדות
מו"ר הגאון הגדול הרב מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

האם מותר לקחת את
המזוזות שלו בעת שעובר
דירה?

להקדשת העלון להצלחה ,ולרפואה
או להבדיל  -הנצחה ועילוי נשמת יקירכם
חייגו058-647-9382 :

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק שמואל בן רחל ז"ל
נלב"ע י"א טבת התשפ"א

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
מנשה ניסים בן תקוה ז"ל
נלב"ע כ"א כסלו תשפא.

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יחיאל שטרית בן שמחה ז"ל
נלב"ע ד' סיון תש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לבנון ברזני בן לטיפה ז"ל
כ״ח בתשרי התשפ״א

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק מלכה בן יעיש ומסעודה ז"ל
נלב"ע שבת קודש לך לך י"ג חשון תשפ"א

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק כץ בן מלי וגרשון ז"ל נלב"ע כ"ב אדר התש"פ
ורעיתו רינה כץ בת פרץ ושושנה ז"ל
נלב"ע ט' כסליו תשפ"א
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אברהם סמו בן שרה ז"ל
נלב"ע כ"ד תמוז תש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לאה גרינברג בת חייקה ויעקב ז"ל
נלב"ע י"ד אדר התש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
שמעון בן זוהרה פיסו
נלב"ע ערב ראש השנה תשפ"א

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יהודית בת שושנה וזאב (לויט) וולפין ז"ל
נלב"ע כ"ב טבת תש"פ

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
זכי דר בן לולו ויצחק ע"ה
נלבע כ ניסן תשפ

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

חכם ַכלְ פֹון משה הכהן
נלקח לבית עולמו בי"ח בטבת ה'תש"י

ואלה תולדות
חכם כַ לְ פֹון משה הכהן נולד בשנת תרל"ד
( )1874לחכם שלום הכהן ותראּכי ,באי ג'רבה
בדרומה של תוניסיה .למד אצל אביו ואצל חכם
יוסף ברבי ,לימים רבה הראשי של תוניסיה.
משפחת הכהן הייתה ממשפחות הכהנים "כהן
אברי"ש" המיוחסות ,לפי מסורת משפחתית,
לעזרא הסופר .אבי סבו הוא הרב שאול הכהן
שהיה אב בית הדין של האי ג'רבה .סבו מצד
אביו הוא הרב משה הכהן ,מחבר הספר "פני
משה" ,ועל-שמו נקרא .אביו ,רבי שלום ,חיבר
את הספרים "נהר שלום"" ,חפץ יקר" ו"חיים
ושלום" ,היה אב בית הדין של העיירה זרזיס
הסמוכה לג'רבה.
הכינוי "כלפון" שנוסף לשמו הוא כינוי חיבה
מסיבה זו הקפיד להקדים את השם כלפון לשם
משה ולהיקרא "הרב כלפון משה הכהן" ,על
מנת שהציבור לא יטעה ויחשוב שהשם כלפון
הוא שם משפחתו .למרות זאת ,בקרב יהודי
ג'רבה השתרש כינויו ,והוא נקרא "רבי משה
כלפון הכהן".
בשנת תרנ"א ( ,)1891בהיותו בן  17עבר עם
הוריו לעיר זרזיס ונתמנה לשוחט .לאחר זמן
חלה ונפגע בעיניו .חכם כַ לְ פֹון משה הכהן חזר
לג'רבה ,להמשיך בלימודיו ,אך הפגיעה בעיניו,
הקשתה עליו ללמוד כבעבר .בשנת תרנ"ה
( )1895נשא לאישה את מסיעדה ,בת דודו
ונולדו להם שני בנים וארבע בנות.
שנים רבות סירב למלא משרות רבניות ,אך
בשנת תרע"ז ( ,)1917עת נפטר חכם משה זקן
מאזוז ,הסכים למלא מקומו ונתמנה לחבר בית

אל שער השמים
סיפורים רבים מתארים את האופן שבו
הנהיג את קהילתו ,והם מלמדים על
ההחמרה הגדולה שנטל על עצמו בעניינים
חברתיים .פעם אחת הבחינו מקורביו
שהתחיל לקנות בחנויות של ערבים בשוק
במקום אצל עמיתיהם היהודים .כששאלו
אותו לפשר התנהגותו החדשה התברר
כי הוא הבחין שהיהודים עשו לו הנחות
מפאת מעמדו והוא ביקש להימנע מכך,
ואף החזיר למוכרים את ההפרשים.
סיפור אחר התרחש בימי מלחמת העולם
השנייה .רבי כלפון הקפיד לאכול בפסח

הדין בג'רבה .בשנת תרצ"ה ( )1935ועד מותו
שימש כראש אב בתי הדין .חכם כַ לְ פֹון משה
הכהן תיקן תקנות חשובות ,ועמד על משמר
הדת בכל רחבי האי .נהג לקיים בכל שבת בביתו
שיעורים בש"ס ובפוסקים והקנה לתלמידיו
את כלי פסיקת ההלכה.
החכם היה ידוע בצניעותו
והזדהותו עם עניי
הקהילה .הוא אף נמנע
מלאכול בשר בימי החול
וסירב בכל תוקף ליהנות
ממעמד מיוחד בתפקידיו
הציבוריים.
בשנת תרע"ט ()1919
היה ממקימי תנועת
'עטרת ציון' ,שדגלה
בעלייה לארץ-ישראל,
תמכה במוסדות היישוב
ובהוראת השפה העברית.
חכם כַ לְ פֹון משה הכהן גם
רכש דונם אדמה בבית
הכרם בירושלים .בחיבורו 'גאולת משה' הוא
מציע הצעות מפורטות למבנה מדינת ישראל,
לכשתוקם.
פרשה מיוחדת בה בלטה מנהיגותו הייתה בעת
פלשו הנאצים לג'רבה בשנת תש"ג וביקשו
 50קילו זהב מהקהילה היהודית ,היה זה
ביום השבת והוא נסע עימם ברחבי השכונות
היהודיות וחייב כל יהודי להביא את כל הזהב
שיש לו .אף שהנאצים הובסו ,המלחמה דרדרה
את מצבו הבריאותי .בשנת תש"ט (,)1949
החכם שלח את בנו רבי שושן לתוניס להסדיר
את אישורי עלייתם ארצה ,אך עקב החמרה

רק מצה שמורה .לשם כך הוא נהג לקנות
בכסף מלא שק קמח מחיטה שנשמרה
מפני רטיבות מרגע הקציר .בזמן מלחמת
העולם השנייה הונהג באי קיצוב חריף
של מזון ולא היה בידו להשיג קמח למצה
שמורה .לקראת פסח פנה רבי כלפון
לסוחר מזון ,והלה הבטיח לו כי ישיג עבורו
את הקמח .הרב שאל אותו אם יוכל להשיג
קמח כזה עבור כל בני הקהילה שירצו
בכך ,והסוחר השיב שהדבר בלתי אפשרי.
בתגובה הודיע רבי כלפון כי אם אי אפשר
לדאוג למצה שמורה עבור כל מי שחפץ
בכך בקהילה ,גם הוא יאכל באותה שנה
מצה רגילה.

במצב בריאותו ,בוטלה עלייתו לארץ.
בשנת תש"ט ,כשהיה בן שבעים וחמש ,חלה
אנושות .לאחר שיפור קל במצבו הוא הורע
שוב ,והוא נפטר בג'רבה ביום שבת בי"ח בטבת
ה'תש"י ( .)1950ביום קבורתו כמעט התרוקנו
ערי הסביבה מיושביהן
היהודים ,והשוק הראשי
של ג'רבה (אשר רוב
החנויות בו היו בבעלות
יהודית) נסגר .רבבות
אנשים ,בהם נציגי ממשל
וצרפתיים,
תוניסאיים
בהלוויה.
השתתפו
נקבר בג'רבה ,אך בז'
בחשוון שנת תשס"ו
( 55 ,)2005שנה לאחר
פטירתו ,הועלו עצמותיו
מתוניסיה (דרך צרפת)
לישראל ,והוא נקבר בהר
המנוחות בירושלים על
יד הרב שלום משאש.
העלאת עצמותיו לארץ הייתה כרוכה במבצע
מדיני מורכב אשר היה מעורב בו גם שר החוץ
התוניסאי .במסע ההלוויה ,שנמשך שלושה
ימים נטלו חלק רבבות משתתפים מישראל,
תוניסיה וצרפת ,ובהם הרב מרדכי אליהו והרב
עובדיה יוסף ,שאפיין בדברים שנשא שם את
דרכו ההלכתית של הנפטר :אי סטייה ,לרוב,
משיטת פסיקתו של מחבר הספר שולחן ערוך.
על שמו קרויים בתי כנסת ,ישיבות וכולל
אברכים ובערים נתיבות ואשקלון קיימים
רחובות על שמו .באוקטובר  2010נקרא על
שמו רחוב בשכונת הר חומה בירושלים

חכם כַ לְ פֹון משה הכהן חיבר כארבעים
חיבורים ,חלקם יצאו לאור עוד בחייו,
חלקם אחר פטירתו ,חלקם עדיין בכתב
יד .מחיבוריו הנודעים והחשובים :שו"ת
'שואל ונשאל'  -ט' חלקים' ,ברית כהונה'
 ד' חלקים חידושים על השולחן ערוךואוסף מנהגים' ,דרש משה'  -דרושים' ,יד
משה'  -על התורה.

