
 

 

 

 

 

 הצלחה בגו"ר

 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה
 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 משפ' שטרית                             רחל ברכה בת פדילה דליה
 רינה בת סימי וב"ב        נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 אריה ושרה לוי וב"ב     שלמה ודנה דוד וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן בן אסתר                       רונית בת סימי            
 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט

 יוסף בן רוחמה עמית בת טובה                  
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט

 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו

 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית

 אורן בן נעמי         אנאל חביבה בת שולמית 
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה

 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר
 משה מנחם בן רחל נועה בת מזל טוב          

 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 

 רפואה שלמה

 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 דליה אפרת בת נעימה          מאיה בת עדי  

 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה
 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              

          נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        

 קהאסתר בת סולי   לביא ישראל בן תמר חיה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה
  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה

 מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה                
 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 

 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            
 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 זהבה בת שושנה רייזל        
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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ש ַׁ רָּ ִביתַׁפָּ נָּׁ ת ִלְקַראַׁ-םִנצָּ שָּׁ ה ַהשָּׁ ַׁהַהֲחדָּׁ

 וכתיבה וחתימה טובהבברכת שבת שלום 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 ניצביםפרשת  פניני עין חמד תשע"ח אלול כ"ח

 שניתן! ככלועלינו לנטוש אותה מוקדם 
 

כשם שאדם משפץ את דירתו החדשה, כדי 
שיוכל להיכנס אל דירה נאה המרחיבה דעתו 

כך עלינו לשפץ את השנה  - של אדם
לשפץ ולתקן החדשה שלנו, או ליתר דיוק: 

  ואת מעשינו! עצמנואת 
 

כדי שניכנס  ,עלינו לעשות את כל שביכולתנו
לשנה החדשה כשאנו מתוקנים ומושלמים עד 

 !שבאפשרותנוכמה 
 

בימים הללו, לפני שאנו נכנסים לשנה 
עלינו לעשות חשבון נפש, לבדוק  -החדשה 

 ומעמיק יותר. יסודיאת כל מעשינו באופן 
 

אלא עלינו לבדוק לא רק האם אנו מתפללים, 
הלא התפילה הינה  כיצד אנו מתפללים!

 . אחד הדברים העומדים ברומו של עולם.
 

עלינו לבחון כל מעשה ומעשה  -בימים הללו
 - לבדוק לא רק את עצם קיומוברצינות, 

, וליטול עמנו רק את אלא גם את איכותו
אשר עומדים  ,ההנהגות והמעשים

בקריטריונים הנדרשים, רק את אלו אשר 
 !הנדרשראויים ומתוקנים לחלוטין ולתקן את 

 

יהי רצון שנזכה כולנו להיכתב ולהחתם לחיים 

 ובים ולשנה טובה ומבורכת.ט

 

אשר אנו  ,פרשת ניצבים, הינה הפרשה
בשבת האחרונה קוראים בתורה תמיד 

 השנה.  של, השבת האחרונה שלפני ר"ה
 

ִבים"  ם נִצָּׁ פרשה זו פותחת במילים: "ַאתֶּ
כי  ,, כאשר משמעות הדבר הינה)דברים כט, ט(

שאנו ניצבים ועומדים עלינו לזכור תמיד, 
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, על כל 

 אותנו! מחייבוכמה שהוא  -המשתמע מכך
 

אם מבקשים אנו להבין טוב יותר את מהות 
הימים הללו, ניתן להמחיש באמצעות הדוגמא 
הבאה: כאשר אדם עובר דירה, לדירה 

הוא  -חדשה, לדוגמה: לאזור יוקרתי יותר
 עשה ביקורת רצינית בכל חפציו. 

 

הוא לא מעביר את כל תכולת הדירה הקודמת 
אל הדירה החדשה. הוא מעביר עמו רק את 

הנאים, המתוקנים, הראויים  החפצים
כדי שדירתו תהיה מושלמת ונאה, לשימוש, 

באופן הנוח והראוי  ומתוקנתמסודרת 
 ביותר!

 

ובכן, הוא הדין והוא הדבר באשר אלינו, 
כאשר אנו עוזבים את השנה הקודמת 

עלינו  - החדשה השנהומבקשים להיכנס אל 
 לערוך בדק בית רציני. 

 

 - ת שלנו ראויהמההנהגועלינו לבדוק איזו 
 וכדאי ליטול אותה עמנו אל השנה החדשה,

להשליך אותה  ומוטב - ואיזו פסולה
 ולהרחיקה מעלינו. 

 

מובילה אותנו אל איזו דרך  ,עלינו לבדוק
כדי שנמשיך לצעוד  -קיום רצון ה' בשלימות

 - ואיזו מרחיקה אותנו חלילהבה גם הלאה, 

ֵני ה' ֱאֹל" כֶּם ִלפְּ לְּ ִבים ַהּיֹום כֻּ ם ִנצָּ ֵניכֶּם קֵ ַאתֶּ ֵטיכֶּם ִזקְּ אֵשיכֶּם ִשבְּ יכֶּם רָּ
אֵ  רָּ ֹׁל ִאיש יִשְּ ֵריכֶּם כ ֹׁטְּ  )דברים כט, ט( ל"וְּש

 

 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
 

 

 

 

 לרפואה שלימה

  ציון בן צ'חלה

 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת
 

 

 



 

 

 

 ?נדרים, למה היא מועילה וכן עניין הטבילה לפני ראש השנהמהו עניין התרת 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

 40מכיוון שהזוהר הקדוש כותב, שמי שנדר ולא קיים את נדרו, הריהו נזוף לפני בורא העולם ותפילתו אינה נשמעת במשך 
, בערב ראש חודש יום קודם ראש השנה( 40)י"ט באב -בספרים שנהגו לעשות כמה פעמים התרת נדרים. ביום, לפיכך כתוב 

 )ויש העושים התרת נדרים כל ערב שבת(.השנה ובערב יום כיפור -בערב ראש יום לפני יום כיפור(, 40)אלול 
 

פעמים בלא לציין שהוא מקיימו בלי נדר.  זו מועילה לנדרים, שהאדם נדר ושכח, וכן מועילה למנהג טוב, שנהג שלוש התרה
עדיף שהתרת נדרים זו תיעשה בעשרה אנשים, מאחר שיש אומרים, שאם נדר אדם נדר בחלומו, צריך להתירו בעשרה. 
אישה נשואה יכולה למנות את בעלה שליח עבורה ולבקש ממנו שיתיר גם עבורה. אולם אישה שאינה נשואה, אינה יכולה 

 שו"ע רלד, נו. שו"ע ט"ז מו. רב פעלים ח"ד או"ח ל"ד. מקורות:ש אחר כשליח שיתיר עבורה. למנות אישה או אי
 

השנה במקווה, מאחר שהטהרה מועילה לשמיעת תפילת האדם. טובלים חמש טבילות: א. יכוון -טוב לאדם לטבול בערב ראש
'תכלה שנה  -בשביל הטהרה ב. יכוון לתיקון הכעס ג. למתק הדין והגבורה בחסדים ד. יכוון לפשוט מעליו בגדי החול

יכרון ויכוון 'תחל שנה וברכותיה'. כאשר אינו זוכר כוונת הטבילות יכול וקללותיה'. ה. יקבל עליו הארת קדושת יום טוב ויום הז
לכוון על דעת רשב"י, ור' אלעזר בנו, ועל דעת רבינו האריז"ל. ואם אינו יכול לטבול מטעמי בריאות וכו', ישפוך על גופו תשעה 

מקורות: בן איש חי, פרשת ואפילו עומד תחת המקלחת ויורדים עליו ללא הפסקה, הרי זה מטהרו.  ליטר מים( 13.5-)כקבין מים 
 צבים, שנה א' סעיף ג.ינ

 

', ויש בו כדי ללמדנו על חשיבות העובדה, שהאדם יהיה מקושר לצדיק: אביהם של ישראללהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
שמוצאי מבני וליהנות מזיוו למרות  זצ"ל. לכן הייתי רגיל להגיע אליו לבית המדרש אליהומרדכי רב מרן ההנשמה שלי קשורה ל"

  הגלותיים הללו. כנראה מעל החילוקים ןאשכנז. הקדושה והתורה העדות 
 

די שמחתי לקחת יאני מספר עליו בבית, ואני מצ שתמידפני הצדיק לראות את ו יהוא ביקש להצטרף אלי ,כשבני הגיע לגיל שבע
וסימן לו  שבו מתפלל הרב וישבנו בסוף בית המדרש. בסוף התפילה הרב הצביע על בני ,למניין לראות את פני הרב. באנואותו 

 להתקרב אליו. 
 

שהרב קורא לו. בדרכם לרב פנה המבוגר אל הבן שלי , ואולי קיווה שחשב ,הילד בן השבע התקרב לרב, והיה שם אדם מבוגר
זאת האדם המבוגר עקף אותו  בכל ,. אבל"מה פתאום, הרב קרא לי"תו ואמר: יהתווכח אהבן  ".לי!זוז, ילד, הרב קרא " ואמר לו:

 והגיע אל הרב.
 

לגשת אליו. כשהילד לבן שלי סימן  דקות, בנחת, כאילו באמת התכוון לקרוא לו, ואחר כךאותו אדם למשך מספר הרב דיבר עם 
, למשך דקות ספורותתו י. הרב המשיך ודיבר א"להתווכח כך עם אדם מבוגר באמת קראתי לך, אבל לא יפה"אמר לו הרב: , הגיע

לרב לדבר עם ילד בן שבע,  מה יש ,. הייתי מסוקרן מאוד לדעת?"הרב ךמה אמר ל" :והתיישב לידי. שאלתי אותו ואחר כך הבן חזר
לא  ."בבוא היום תדע": חתומות בשפתיים אותו. אבל בני לא השיב, ורק אמר שבה הוא רואה ,במיוחד שזאת הפעם הראשונה

 הפצרתי בו למרות סקרנותי הגדולה.
 

על מה הילד מדבר,  ,. ניסיתי להבין!"מתאונה חזיתית אבא, היום תיזהר"קם בבוקר ואומר: בני חלפו שנתיים מאותו מאורע, והנה 
חשבתי על  היום, תוך כדי נסיעהבי, וכך במהלך כל ישלא אוסיף לשאול. שמרתי את הדבר בל, שהוא מעדיף ,אבל הבנתי ממנו

כי  ,הכל היה בסדר גמור. חשבתיב"ה, לדריכות מסוימת, אבל  הדברים, אבל דבר לא קרה. בכל פעם שחלפה מולי מכונית, נכנסתי
 , בסוף היום, יצאתילביתיהעניין. בדרך כל דעתי מאת הסחתי ידברו ו חלומות שוואכנראה חלם הוא חלום ולכן הזהיר אותי. אולם, 

 נוסע סמיטריילר במהירות גדולה.  מחניה והנה מולי
 

כי משאית הענק הזאת כמעט שפשפה  ,אחורה חזרה לתוך החניה וניצלתי בנס במה שאמר לי בני, נסעתי במהירות ,מיד נזכרתי
ייתי בין החיים לא ה ,חוזר במהירות לחניה שהבן שלי הזהיר אותי ושמתי לב, כי אם לא הייתי ,הרכב שלי. מזל גדול היה לי את

זוכר את הפעם הראשונה "בני חייך ואמר:  כיצד ידע להזהיר אותי. ,ושאלתי אותו ,מה שקרה ,היום.כשהגעתי הביתה סיפרתי לבני
 הרב הזהיר אותי לשמור עליך, והלילה הואתי סוד? ובכן, ישהוא קרא לי והמתיק א, תך לבית המדרש של הרב? זוכרישהגעתי א

 ."כפי שהזהרתי ,לי להזהיר אותך בחלום ואמר יבא אלי
 
 
 

 

 

כָּה ֹׁאש - שֹוֵאל ּוֵמִשיב ַבֲהלָּ נָּ  ר  ק ג'ֵחלֶּ  - הַהשָּ

לָּ  ָאה ַהצָּ לָּ פְּ המֻּ  

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

 

 

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 

 

 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 

 

PnineEH@gmail.com 

 
 

 

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 05206329144 –בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

. נקרא (1868) ט"תרכה'י' בכסלו -נולד ב -ינוקא מסטוליןזצ"ל הידוע כ רבי ישראל פרלוב
 ,אולם החסידים לא חיכובהיותו כבן ארבע התייתם מאביו.  על שם הבעל־שם־טוב הקדוש.

רחבי המדינות נהרו אליו מכל  .'הינוקא מסטולין', ומכאן שמו 'רבי'והכתירוהו כ ,עד שיגדל
  .אהבוהו אהבת נפש חסידים להתברך ולהיוושע בעצה ותושייה.

 

-מלומד בנסים. בעל רוח חכמת אלוקים וגדלות נשגבה מתוך ענווה ושפלות ברך.תה לו יהי
לה יצומה של התפיבע ,(1921) תרפ"בה'ראש השנה, שנת של ביום ב'  נפטר הקודש. גאון.

למחרת ראש השנה טמנוהו שנים.  53-חי כבפרנקפורט דמיין. ציונו  בהיותו בעיירת מרפא.
הציון נודע  אתו שלא לטמנו במקום רחוק משם(.ועל־פי צואת וז)בפרנקפורט הקרובה לעיר המרפא 

  ישועות עד עצם היום הזה.רבים משתטחים על ציונו ורואים ו ,כמקום תפילה
 

 .(מקרלין "בנו של בעל "בית אהרן -)השניאשר מקרלין  'ר אביו: )השני(.ר' אהרן מקרלין  סבא:
עלתה באש  -[טשרנוביל]בתו של דודו זקנו רבי דוד מזלטיפולי )הי"ד  מרת ברכה שיינדל אשתו:

 (.1942 -תש"בה'של סטולין בכ"ט אלול העקידה 
 

  ,משה זצ"ל הי"ד 'ר ,יעקב חיים זצ"ל 'ר ,אהרן זצ"ל הי"ד 'אשר זצ"ל הי"ד, ר 'ר ילדיו:
 תש"וה'אשר ממנו המשיכה השושלת. בשנת )יוחנן  'רהאדמו"ר  ,אברהם אלימלך זצ"ל הי"ד 'ר
 .(קרלין-עלה לארץ והוכר כרבם של חסידי סטולין [1945]

 לא היה בידיולצערי הרב לשוב לארץ ישראל "רציתי  :רה"צ רבי יהושע העשיל הלטובסקי זצ"ל סיפרה

על  . הוא הביא לי פספורטבו התאכסנתי מידי בעל הביתמזויף פספורט לפיכך נאלצתי לרכוש פספורט, 
 .אם יש בידי פספורטה ,הפרידה, שאלני רבינו כשנכנסתי אל הקודש פנימה לקבל ברכת .שם אהרן טויב

שהפספורט )התכוונתי  "אהרן טויב" :שאלני רבינו, עניתי ?"ומה שמך. "ספורט מונח בכיסיפעניתי, שה
 .(טויב אהרןל שם הוא עשבידי 

 

האחת על הספסל והתחיל  לורבינו נעמד כשרג .רבינו ביקשני להראות לו את הפספורט, והגשתי לו
שם את הפספורט לאחר מכן ואחר כך בדפי הפספורט, וי לדפדף בפספורט, כאשר מדי פעם מסתכל עלי

 ונשנה מספר פעמים, וכל זה בבדיחא דעתא, לבסוף החזיר לי את הפספורט על ברכיו, כך חזר הדבר
 ."ו לחיים ולשלוםתיסע, ןשיהיה כ" :ואמר לי

 

 כשעליתי לרכבת והתיישבתי בפינתי, פתחתי את הפספורט ורציתיהדבר היה תמוה מאוד בעיניי, ולכן 
בעל ו, מאחר יחשכו עיני אוכשהתחלתי לקר .בדיחות הדעתלהיות בלראות מה כתוב שם שגרם לרבינו 

הפנים, לא לא צבע המקורי היה שונה ממני בתכלית השינוי. לא היה אפילו פרט אחד זהה לי. הפספורט 
  .ים וכן הלאהיצבע העינ

 

? הרי הם יתפסו ני משטרת הגבולותיראה בעיאיך א ?בונו של עולם, מה עוללתי לייר: "חשבתי לעצמי
כשראה את הפספורט, אך  ,עתה הבנתי למה צחק הרבימיד, כי השתמשתי בפספורט של מישהו אחר". 

ל על מקומו יבוא בשלום, ושהכ ,ברכת הרביסמכתי על  . אני נמצא באמצע הדרך.אין להשיב מה שנעשה
 זרתו יתברך.בע

 

ואמתחתי בידי, עליתי על  כשהרכבת עצרה בגבול האוסטרי, בשעות הלילה המאוחרות, ירדתי מהרכבת
 עצר את הכרכרה וביקש . הואאולם, לפתע צץ, שוטר גבול כרכרה ואמרתי לעגלון היהודי לנסוע במהירות,

  וסעים.של כל הנ פספורטלראות את ה
 

ועל הפספורט והתחיל לצחוק, כך  יעלי הגשתי לו את הפספורט והתחיל לדפדף בו, הוא הסתכל לסירוגין
והנה  תנועות שרבינו עשה,האותן בדיוק את שהשוטר עושה לראות,  נדהמתי .זה נמשך מספר פעמים

 עשיתי והמשכתי בדרכיכך כמובן,  ".נו מילא, קום וברח לך" :את הפספורט וממלמל השוטר מושיט לי
 .רץ ישראללא

בפני המרא דאתרא, והראה בפני הרב  שהציע את עצמו ,עיירה אחת חיפשו שו"ב, והנה הגיע אחדב

 חד לשביעות איך שהעמיד סכין ,ראהוכמו כן ובודק מומחה. הרב בחן אותו  כתב קבלה שהוא שוחט
 
 

 

ברצונו להתקבל לרצון התושבים,  כן אם חסידים של האדמו"ר רבי ישראל מסטולין זצ"ל, על רוב אנשי העיירה הםשאמר לו הרב, היות  רצונו.
 הסכמתו. עליו לנסוע לרבי ולקבל

 

במשך השבת בתפלות  שאם יכנס לרבי בערב שבת, יהיה מוכרח להשתתף לעצמו,מנם עשה חשבון וא השוחט נסע בערב שבת לסטולין,
הזמן שהיה לוקח לו מביתו  ,כמה שעות בכך, החליט להמתין עד מוצאי שבת. במוצאי שבת המתין ן שלא היה רגילוובעריכת השולחן, וכיו

עצמו להתקבל לשו"ב בעיירה פלונית שרוב  ו, היות והציע את. ונכנס למעון קדשו של הרבי, וסיפר על מטרת בואלו היה נוסע במוצ"ש לסטולין
 ולקבל הסכמתו וברכתו. של הרבי, ואמרו לו שכדי שיוכל להתקבל, עליו לנסוע לרבי אנשיו הם חסידים

 

 היית אומר את האמת, אילוראה נא, " :אמר לו הרבי ."זה עתה ִהַגְעִתי: "ענה האורח ".מתי ִהַגְעתָּׁ לסטולין?" :הרבי פנה בשאלה אל האורח
לות הארוכות, הרי הייתי נותן יהתפ שקשה היה עליךשהסיבה שלא התפללת אצלי, משום אלא  שאתה כבר נמצא כאן עוד מערב שבת,

 לגה"צ רבי ישראל 'לב ישראל)' ."כשוחט אין באפשרותי לתת הסכמה לקבל אותך מפיך דבר שקר, שהוצאת ,אבל עכשיו .את הסכמתי
 (גרוסמן זצ"ל

ָאִכים  ַרב  -ִאם ִראשֹוִנים כְַּמלְּ אֵ  הָּ רָּ ֶּרלֹול יִשְּ טֹוִליא ַהּיְּנּוקָּ  -ב זצ"לֵפ  זצ"לן ִמסְּ



 

 

  

 

ֹּלת זְִּהירּו ֹׁעַ א שֶּ ג ַאחֵ  ִלפְּ רבָּ  
 

 

 

 

 

 
 

 

 רק דבוק בה' אחד וברחמיו המרובים. ואני ,ושוב התחזק
 

שעה  השחלפ ,סיימתי לקול מחיאות כפיים סוערות התבררכש
אף אחד לא עצר  במקום ארבעים וחמש דקות כמתוכנן... ומחצה

"כל שנה יש לנו  אותי. המנחה עלה לבמה ואמר בהתרגשות:
 ".הדרשן המחליף! השנה ללא כל ספק הפתעת היום הוא .הפתעה

 

אנשים  כאן שישנם ,י והודה לי באומרו: "תדעילאחר מכן ניגש אל
 ששנה שלימה לא העלו בת צחוק על פיהם ואתה הצלחת לשחרר

 מצווה גדולה". לך יש. אותם מהלחץ היום יומי ִאתֹו הם מתמודדים
 

לאחר מכן ניגש  .אנשים רבים להודות לי יאחרי הדרשה ניגשו אלי
אם ה ,הוא שאל אותי .המתין שכולם ילכו, שמהקהלאליי אדם נוסף 
 כי למדנו יחדיו בישיבה קטנה.  ,והזכיר לי ,אני מזהה אותו

 

סא גלגלים, השבתי: יתק לכורמאותו מלווה בבנו החולה ה שראיתיכ
הוא הרכין ראש ". מה קורה עם הבן? איך אתה מתמודד עם זה?!"

אחד אצל חיזוק  הבוקר לקחו את כל המשפחות לשיחת"ואמר: 
הצדיק  עםכאשר בסוף הדרשה כל אבא קיבל יחידות  ,מצדיקי הדור

 ". להכניס פתק לברכה
 

נְִכנְַסתִ " כי המחלה של בני באה  ,פורשבמאמר לי הוא  ,צדיקי לְכשֶּ
סליחה בקשת הוהוא עוד ממתין ל ,שפגעתי בו ,אדם בעקבות

ואיך אוכל לדעת מי זה? אך  40בן  שאני כבר ,שלי... אמרתי לרב
 ".אותו! י לחשוב טוב ולפייסישעל ,הרב אמר

 

אף אחד  תיאבל לא מצא ,במי פגעתי ,אני מנסה לחשובכל היום "
 -"יודע על מישהו שפגעתי בו?! אולי אתה .פגע ממניישעלול היה לה

מחוץ לאולם שתו לקחה את הבן יא", אמרתי. "בוודאי שאני זוכר!
 ,סמוך לישיבה היה יהודיבביה"כ כי  ,אמרתי לו מר. פרץ בבכיוהלה 

ופעם  .לא רצוניות )טיקים( עותשמדי פעם היו ידיו מתעוותות בתנו
 ".ומחקה את תנועותיו! ראיתי אותך חולף על פניו

 

 ,כזה... הוא אמר שהוא לא זוכר דבר ,הוא פרץ בבכי אימים ואמר
היה בטוח שה' של הדרשן הקבוע,  שאני המחליף ,שברגע שראה

 התחנן הואלמצוא במי פגעתי. עזור לו אשאני  ,עבורואותי זימן 
 שאנסה לאתר את היהודי על מנת לפייסו.  י,אלי

 

 עד שמצאתי חבר ו,לאתרכדי במונית עשיתי טלפונים  בדרך הביתה
ואמרתי  ִעּמֹו. שוחחתי אירוע משותףאותו, שכן שניהם היו בשאיתר 

לפייסו, כדי אותו  שיש יהודי שבנו חולה מאוד והוא מנסה לאתר ,לו
הוא פגע  !אותי רצחאמר בכאב: "הוא , כאשר שמע את שם הפוגע

 שיהיה לו שכל והמתנתי לו ביום, חשבתי !בי עד עמקי נשמתי
 שיבוא לפייס אותי, אבל הוא לא עשה זאת!!!" ,חופתו

 

אז אני  ,חולה "אם בנו התרכך ליבו ואמר: ,מצב בנועל מששמע 
שה' ישלח רפואה שלימה זאת ובזכות מוחל לו בלב שלם, 

כי קיבל מחילה, אבי  ,הבן לבשר לותיכף התקשרתי לאבי . "לבנו!!!
 מהתרגשות והודה לי מקרב לב. הבן בכה

 

 באותו שבוע עשה בנו בדיקות מקיפות וכל הצוות הרפואי החליטו
מתחילת ל כך שהמצב של הילד מעולם לא היה טוב כ אחד, פה

על אתר הפסיקו את כל הטיפולים הקשים ושחררו אותו  .מחלתו
, כיום חזר ומצבו הלך והשתפרם מעקב אחת לחודשיי לבית תוך

 ה ב''ה!!!ְשֵלמָּׁ בת''ת כאחד הילדים וחזר לבריאות  הילד ללמוד
 

 

הנה אנו עומדים בפתחו של יום ראש השנה, וצריכים אנו 
עלולים לשלם על כך להיזהר לבל חלילה נפגע בזולת, שכן אנו 

'מחיר יקר' ולא נבין מדוע מתרגשות עלינו בעיות אלו. להלן 
' אותו טיב הקהילהסיפור מופלא המעובד מתוך העלון הנפלא '

 סיפר בעל המעשה י.ר.:
 

דמו את פני בגמר מסיבת יק 'עשרים וחמש שיחות שלא נענו'
עשרים מתוכם היו מיהודי חשוב דרשן  .לתלמידים בת''ת סיום

התנצלתי  בראשית דבריאליו. התקשרתי חזרה . מישרים ומגיד
  המסיבה...במשך זמן  ישהסלולרי לא היה עלי ,והסברתי לו

 

הוא ִמִצּדֹו ניגש תיכף לעניין ואמר: "אני חייב את עזרתך 
יש ארגון שמארגן מידי שנה יום כיף לילדים שחלו  בדחיפות,

במטרה לשחרר את כל  ,יחד עם כל בני המשפחה במחלה
 . "משך השנה כולהבהמשפחה מהמתח המלווה אותם 

 

מיוחדת שלי בסוף הערב אחרי ארוחת  בתוכנית יש גם דרשה"
בהפתעה גמורה נבצר ממני להגיע ואני חייב . ערב מפנקת

 ל כךשכ ,יכול לאכזב את הילדים והמשפחות מחליף! אני לא
 .מחכים לרגע הזה!"

 

מקסימום מספר  הייתי המום מהבקשה והשבתי לו: "הרי אני
זה  -שלמות סיפורים יפים לילדים אבל לרתק ילדים ומשפחות

ניסיתי לסרב שוב ואני הוא התעקש . ממש לא המקצוע שלי!"
 ,הוא בתחנוניו הציע ושוב מתוך פחד שאינני מתאים לדבר, אך

 חזיר אותי.תגם ואסוף אותי מעיר מגורי תמונית ששישלח 
 

לאסוף  כעבור שעתיים הגיעה מוניתבסיכומו של עניין הסכמתי ו
מרוב לחץ שכחתי את כל הסיפורים ששגורים תדיר על  אותי.

, לא נזכרתיזכר בסיפור אחד אבל מרוב פחד ילה לשוני, ניסיתי
אומר לי הנהג:  ,שיעזור לי עם התוכן ,מה' עודי מתפתל ומבקש

 .ולם"לא "בבקשה כבוד הרב הגענו
 

הקדוש וישים  שירחם על הקהל ,צעדתי בפחד אך בדביקות בה'
ואמר:  י יהודיידברים בפי. עם הכניסה לאולם המפואר ניגש אל

 "אתה הדרשן המחליף?! ברוך הבא! אני מקווה שלא תהיה
 פחות טוב מהדרשן הקבוע!" עכשיו הרגליים כבר החלו לרעוד

אני  ותושא ,ומחהשהם מצפים ממני להיות טוב כמו המ ,מהלחץ
 מחליף... הרגליים רועדות והוא אומר לי: "בוא עלה לפודיום!"

 

שזה לעלות  ,אבל הבנתי ,מעודי לא שמעתי על המילה פודיום
כי את הבמה מפארת להקה שלימה המורכבת  ,ראיתי לבמה...
נגנים בכלים שונים, עדיין מסוחרר מהמחזה ומישהו  מעשרות

נך י"אילו מנגינות ה ת, ושאל:הציג את עצמו כמנצח התזמור
 שמעתי על כזה דבר! מעודי לא. שילוו את הנאום שלך?!" ,רוצה

 

הוא התעצבן  שהוא יבחר איזה מנגינה שהוא מחליט. ,השבתי לו
 צריך להגיד לי אילו מנגינות והסביר בנימת כעס עצור: "אתה

שהוא יחליט ביקשתי, שוב . לנגן עבור קטעים של הנאום שלך!"
 רק דואג לביצוע! ושוב הוא הסביר לי שאני אומר והואעבורי 

 

מאחר שסירבתי לבחור את המנגינה, נאלץ הוא לבחור בעצמו. 
המשפט הבא  ומה ,התחלתי לדבר מבלי שידעתי רגע קודם

לצאת מפי... הקהל צחק ובכה ושוב צחק ושוב התרגש  העומד

         ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
    יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

 גאולה בת טובה ע"ה               שרה בת נרקיס ע"ה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"לאסתר בת בלה ע"ה                                
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל     אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

 יקוט ז"ל יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן        ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
מזל בת שמעון        אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

 ז"ל יוסף בן מרים נוסרתחי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                 בר חסיבה ז"ל                                                                דוד                      שני בת אסתר ע"ה    ע"ה
 ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה ז"ל                              סוליקה בת עישה יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

 ז"ל יעקב בן אסתר                     ז"ל ם בן פרחהסליאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
 ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל                       לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                       ברכה בת 

ע"ה זילפה בת רנדה        ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל     יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

ינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראלז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                           אברהם בן דאלון בן סעדה 
                                  

 לע"נ

 תנצב"ה


