
 

 

 

 

 

ת  שַׁ רָּ ְכד   - םשוְֹפִטיפָּ ֹּלי בִּ  ְלַבי שא שֶׁ

 

 בברכת שבת שלום 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 ה'תשע"ט לולא 'ז

 הצלחה בגו"ר

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

 שמים יראת        -ברכה רחל  ישראל בןמאיר 
 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
 ה בת סימי וב"ב    רינ    נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אסתר       רונית בת סימי            אלן בן חיים אורן 
 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט

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

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 
 

 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
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל

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

 

 רפואה שלמה

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

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

 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        

 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

          ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה
  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה-יפה בת שרה

      משה בן נזימה               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
     אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה

 בנימין בן ברכה                    

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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19:33 

כדי שדרכו של רכים, לשים שלטים בד
הרוצח אל עיר המקלט תהיה ברורה, מבלי 

 כל תלות באחרים.
 

אולם ראיתי לרב 'מקדש הלוי' שביאר טעם 
ֵטי ה' ֱאֶמת נוסף: בתהילים נאמר: " פְׁ ִמשְׁ

ָדו קּו יַחְׁ  . )יט, י(" ָצדְׁ
 

דוד המלך ע"ה מלמד אותנו, שגם כאשר 
הרי  -הקב"ה מעניש את האדם ושופט אותו

הינו מדוקדק בתכלית, והחוטא  שהעונש
לא יסבול אפילו כמלוא הנימה יותר מכפי 

 שמגיע לו על פי חטאו.
 

מעתה אפשר לומר, כי אומנם מגיע לרוצח 
לגלות מעירו ומביתו אל עיר המקלט. אולם 

 ! לא מגיע לו להתבזות!!
 

במקרה ויצטרך לשאול את העוברים 
 -והשבים אודות הדרך המובילה לעיר מקלט

ו הכול כי רצח בשגגה ועל כן עליו להגיע יבינ
 לא מגיע לו! -לעיר מקלט. והביזיון הזה

 

לפיכך מצווה אותנו התורה הקדושה, לשים 
שלטים בכל הדרכים המובילות אל עיר 
המקלט, בכדי שלא תיגרם חלילה בושה 

בושה שאינה מגיעה לו לרוצח בשוגג, 
 למרות חטאו. 
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20:19 

 20:16 

 20:18 

 20:17 

 

 

 שופטיםפרשת  פניני עין חמד

 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

 

 

 

מקלט  -פירש רש"י הקדוש: "תכין לך הדרך
 היה כתוב על פרשת דרכים"

 

משמעות דברי רש"י, אשר יסודם בדברי 
היא שאנו מצווים לשים  )מכות י ע"ב(הגמרא 

שלטים בדרכים המובילות אל ערי המקלט, 
כדי לאפשר לרוצח בשגגה אשר נס אל עיר 

ת הדרך בקלות ובלי כל המקלט למצוא א
 קושי.

 

לשם מה צריכים והנה לכאורה יש להקשות: 
במקרה והרוצח  אנו לשים שלטים בדרכים?

מגיע לפרשת דרכים ואינו יודע להיכן עליו 
וכי קשה כל כך לפנות לעוברים לפנות, 

ושבים ולשאול אותם מהי הדרך הנכונה, 
 ולהמשיך ללכת לפי מה שישיבו לו?!

 

באר, כי התורה מבקשת בפשטות אפשר ל
למנוע מהרוצח אפילו את העיכוב הקל 
שבקלים, שלא יצטרך לשאול עוברי אורח 

 אודות הכיוון הנכון. 
 

התורה חוששת שמא עיכוב קל זה, יגרום 
לכך שגואל הדם יצליח להשיג את הרוצח ואז 
יוכל להרוג אותו, ואת המצב הזה היא 

 מבקשת למנוע בכל מחיר.
 

רה חוששת, שמא לא ימצא ועוד יתכן, שהתו
הרוצח עוברי אורח אשר ידעו להדריך אותו 
לעיר מקלט. במקרה מעין זה יהיה עליו ללכת 

 ולחפש אנשים שיורו לו להיכן ללכת.
 

כתוצאה מכך עלול להיגרם לו עיכוב 
אשר בוודאי עלול לגרום  -משמעותי יותר

למותו ביד גואל הדם, לפיכך היא מצוה אותנו 

ָך ה' ֱאֹלֶקיָך וְָׁהיָ " ָך ֲאֶשר יַנְִׁחילְׁ צְׁ ָת ֶאת גְׁבּול ַארְׁ ָך ַהֶדֶרְך וְִׁשַלשְׁ ה ָתִכין לְׁ

 )דברים יט, ג( "ָלנּוס ָשָמה ָכל רֵֹצחַ 

 

 

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

 

 

 

 ן דליה אפרת וב"בבלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 

 

 

 

 להצלחת ורפואת כל עם ישראל 

 

 

 

 אסתר רבקה בת מרים ע"ההעלון מוקדש לעילוי נשמת 

 



 

 

 

 ?על מה צריך להקפיד באמירת סליחות 
 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

 

ואף לתלמוד תורה. ועל כן אדם שקם  -אזי תיקון חצות קודם לסליחות  -כאשר אין זמן לומר גם תיקון חצות וגם סליחות
 קודם עלות השחר, יקדים לומר תיקון חצות, גם אם יפסיד בכך אמירת סליחות. 

 

ת לפני סליחות לא יאמר וידוי אין לומר וידוי יותר מפעם אחת, אפילו לא בשני נוסחאות שונות. לכן כשאומר תיקון חצו
בתיקון חצות, אלא רק בסליחות. כמו כן, אם אמר סליחות או תיקון חצות אחר חצות, ואחר כך אומר 'קריאת שמע שעל 

 בא"ח וישלח י"ג, שער הכוונות דף נ"א. מקורות:הוא ככלב השב אל קיאו.  -המיטה', לא יאמר בשניהם וידוי. שהכופל וידוי 
 

צריכים גם הם להתאמץ לומר סליחות עם הציבור, וראוי להם לישון מוקדם על מנת שלא לפגוע  -ומלמדים תלמידי חכמים 
 רמ"א יו"ד רמה סי' י"ז. מקורות:בתלמידיהם וכו'. 

 

תלמידי חכמים ובחורי ישיבות, שרגילים לעסוק בתורה עד שעה מאוחרת בלילה, ואם ישכימו באשמורת הבוקר לומר 
שיתבטלו מסדר לימודם ביום, ישתדלו לומר סליחות בציבור אחר חצות הלילה. ואם אינם מוצאים מניין סליחות, יש חשש, 

לאמירת סליחות אחר חצות הלילה, ישתדלו לכל הפחות לקום לסליחות בימי שני וחמישי. וכן יתאזרו בכל עוז לקום 
 .בעשרת ימי תשובה ולהשתתף עם הציבור באמירת סליחות ותחנונים

 

ם לומר סליחות באשמורת הבוקר צריך להיזהר, שלא ינום ולא יישן בשעת תפילת שחרית, ובפרט בזמן קריאת המשכי
שמע וברכותיה ובזמן תפילת שמונה עשרה, ומה גם שהוא לבוש בתפילין שאסור לישון בהם ולהסיח דעתו מהם מפני 

ודת ה': לשמור העיקר ולהוסיף בחסידות, ולא קדושתם. ומי שאינו נזהר בזה, יצא שכרו בהפסדו, וכלל גדול אמרו בעב
ולכן, אם אינו יכול להיזהר בזה, עדיף שיאמר סליחות לפני תפילת מנחה, או בחצות  לזלזל בעיקר ולקיים רק התוספת.

 הלילה, כדי שיוכל להתפלל שחרית עם התפילין כראוי.
 

שיו ולחזור בתשובה שלימה, ולהוסיף מצוות החי יתן אל ליבו בעת אמירת הוידוי והסליחות, למשמש ולפשפש במע
 ומעשים טובים, בהתקרבו ליום הדין שאז שוקלים זכויותיו ועוונותיו של כל אדם.

 

אחרי שסיימו אמירת סליחות יאמרו קדיש 'תתקבל', אפילו אם מתפללים תפילת שחרית מיד אחרי הסליחות. ואם היו 
אמירת הקדיש, לא יאמרו קדיש 'תתקבל' כשאין עשרה אנשים בבית עשרה בשעת אמירת הסליחות, ויצא אחד מהם לפני 

 הכנסת.
 
 
 
 

על בנייני ישיבת 'קול תורה' בירושלים מתנוסס השם מקס שטרן ז"ל. הוא היה תלמידו של הגאון רבי ברוך קונשטט זצ"ל 
שנים בלבד, התמנה לרב ודיין  22מח"ס 'שבט סופר' ובהיותו צעיר לימים, בן )שלמד בישיבת הגאון הרב שמחה בונם סופר בגרמניה 

 . בקהילת פולדה וזאת על אף שהיה רווק באותו הזמן(
 

כאשר שמע תלמידו מקס, כי הרב קונשטט עלה לארץ ישראל היות וידע שבאותם הימים ששרר בארץ עוני ומחסור, שלח 
כדי שיוכל רבו להתאקלם בארץ  סכום נכבד ביותר ויכל להספיק למשך תקופה ארוכה(,)שהיה אז לו סכום של אלף דולר במזומן! 

 ישראל ביתר קלות וללא בעיות פרנסה. 
 

הכסף הגיע לידיו של הרב קונשטט, והוא הטמינו בביתו. לאחר כשבועיים פגש רבינו את הגאון רבי יחיאל מיכל שלזינגר 
בארץ הקודש. שאל אותו הרב שלזינגר: "וכסף מנלן?". מיד אמר לו הרב זצ"ל והעלה בפניו הצעה לפתוח ישיבה קדושה 

 קונשטט, כי יש לו במזומן אלף דולר ראשונים לפתיחת הישיבה. 
 

הרעיון החל לקרום עור וגידים, ואלף הדולרים הללו היו הבסיס הראשון לישיבת 'קול תורה'. חלפו ימים וחודשים, ומר 
זכה לפגוש את רבו, רבי ברוך קונשטט. במהלך השיחה נודע לו, כי כל אלף הדולרים שטרן הגיע לביקור בארץ ישראל ו

 הושקעו ביסודות הישיבה החדשה, שכבר פתחה את שעריה. 
 

התלמיד השתומם לשמע דברי רבו ושאל: "מדוע עשה הרב כך, הרי רציתי כל כך, שיהיה לכם ממה לחיות?"... השיב לו 
". מילים אלו חילחלו עמוק הרי זה העסק הכי טוב, שיכולתי לפתוח לעצמי...מה אתה לא מבין, הרב קונשטט: "

 בתודעתו של מר מקס שטרן והוא הוסיף לפזר את אוצרות ממונו כדי לסייע ולתמוך בלומדי התורה. )יחי ראובן(
 

 
 

ִקיעַ י כְַׁדאה ַבמֶ  ַהשְׁ לְׁ  
 

 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 

 

ִליחֹות -שֹוֵאל ּוֵמִשיב ַבֲהָלָכה  'גֵחֶלק  - סְׁ

 

 

 

 



 

 

רה"ק ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם זצ"ל )ה'דברי יחזקאל' משינאווא ומייסד חסידות שינאווא זיע"א( נסע פעם לשבות בצל רבינו ה

בסיגט.  (1855)י"ב תמוז ה'תרט"ו -נולד ב -הרב אברהם יהושע פריינד מנאסויד זצ"ל
מצאמאי הרמ"א, מהרש"ל, מהר"ם, ש"ך ואף מיוחס לדוד מלך ישראל. לאחר נישואיו ישב על 
שולחן חותנו ולאחר מכן אביו עשה לו חנות קמח והיה נותן בהקפה לעניים וכאשר ביקרו את 
מעשיו השיב שראוי והגון יותר לתת קמח לעניים בהקפה מלמכור לאחרים בכסף שכן הם 

 (1879)ממקום אחר ולאחר תקופה קצרה החנות ירדה לטמיון. בשנת ה'תרל"ט יכולים לקנות 
מונה כאב"ד במחוז ראדנא בגליל נאסוד. החזיר עטרה ליושנה. העתיק לאחר מאמצים כבירים 

 את יום השוק שהיה בשבת ליום חול. 
 

את  מגדולי בעלי הוראה ומגדולי הצדיקים בהונגריה שהפיצו את תורת החסידות בכלל ובפרט
חסידות צאנז, גאונותו וקדושתו הייתה מן המפורסמות. רבים פנו אליו ונושעו. בשנת ה'תרס"ה 

שימש כרבה של  (1930)לאחר פטירת חותנו מונה כאב"ד אינטראדאם ובשנת ה'תר"צ  (1905)
נאסויד. התקין תקנות טובות להרמת קרן התורה. בחג הסוכות שלפני פטירתו נשבר הפיטם 

ו, ובימי החורף האחרון לחייו קרא לבניו ולנכדיו שיבואו לקבל ממנו ברכה לפני של האתרוג של
 שנים. בנו, ר' חנוך העניך מילא את מקומו. 77-. חי כ(1932) י"א אלול תרצ"ב-פטירתו. נפטר ב

 

)יחוסו ר' משה הכהן מסיגט  )מצד האם(:סבא הגאון הצדיק ר' יהושע קראלר.  )מצד האב(:סבא 

  )ומחשובי חסידי בעלזא(.ר' משה אריה ראש הקהל בסיגט  אביו:ט(. למשפחת רפופור
)בת ר' מרדכי יהודה לאוו אב"ד אינטרדאם. נישא בשנת מרת פראדל  אשתו:מרת חנה מלכה  אימו:

 ר' חיים הלברשטאם מצאנז,  )אב"ד חוסט(, ר' משה שיק מרבותיו:ה'תרכ"ט(. 
 בניו:מסיגט.  )ייטב לב(ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא, ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים 

  )אב"ד רוגנא ולאחר מכן מילא את מקום אביו באינטרדאם ונאסויד(,ר' חנוך העניך 
)נישאה מרת פיגא  )נפטרה צעירה בחיי אביה(,מרת חנה מלכה  בנותיו:. )אב"ד הוניאד(ר' ישראל 

תולדותיו והליכותיו ומעט  -הדרת קודש•שו"ת  -מאור יהושע• מספריו:ה דכנר(. לר' יוסף מש
 שיחות. -נחלת יהושע•מדברי תורתו 

יפר הגה"צ מריסקאווא זצ"ל: בזמן שהיה רב בריסקאווא, עשה הבלן שם ברית מילה לבנו הנולד לו למזל ס

וחם, והיו המים קרים מאוד, ואמר הרב טוב, וכיבד אותו בסנדקאות. ביום המילה שרר קור עז, והמקווה לא ה
 מריסקאווא, שכדאי שיטבול במקווה, אבל בשל הקור, אינו בטוח אם יכול. 

 

אבל הבלן אמר שמאוד קשה לו כעת להחם את המקווה, כיוון שהעצים היו רטובים ולא יבשים, על כן היא 
מרבינו, שנכון מאוד לטבול אמר לו הרב מריסקאווא, שהוא שמע  עבודה קשה להחם את המקווה עתה.

 במקווה לסנדק, שהוא יום טוב שלו, על כן אני מבקש מאוד, שיעשה זאת להחם את המקווה.
 

 בכל להשתדל מיד כששמע הבלן בעל הברית, שהזכיר את שם רבינו, אמר: "אם כך אמר הצדיק, אני אראה
כוחי להסיק את המקווה, שיהיה המקווה חם למרות שהעצים רטובים, שתהיה אפשרות לטבול בו", והרב מריסקאווא זצ"ל לא ידע שהבלן יש 

 לו איזו קשר מרבינו, ותמה על הדבר, ושאל אותו על כך. 
 

סיפר הלה שהוא היה עני ואביון והיה מחזר על הפתחים, וביגיעה רבה היה מקבץ מעות, כדי שיוכל להכין נעליים לילדיו לכבוד חג הפסח, 
שכן כל השנה היו הולכים בנעליים קרועות. ומספר ימים לפני הפסח, הכין נעליים, והילדים היו שמחים, שביו"ט פסח יוכלו לחדש, והנה 

 שהיו בביתו אכלו הנעליים, מהילד הראשון את הנעל הימנית, ומהשני את הנעל השמאלית.  עכברים גדולים
 

עוגמת הנפש שלו הייתה עצומה וכאשר ילדיו שמעו על כך, בכו והצטערו, עד שלא יכל לסבול זאת ויצא לחזר על הפתחים במקומות אחרים 
ובשעה שתיים בלילה הגיע לנאסאד, ובימים ההם לא היו בעיר פנסים להאיר לקבץ מעות והלך ברגל כיוון שלא היה לו פרוטה לנסוע בעגלה, 

את הרחובות, וראה שיש בית אחד מואר, הלך לכיוון הבית וראה מבעד החלון, שיושב מישהו ולומד בספר. היות והקור היה עז, נקש בדלת 
 של רבינו. 

 

עימו. הרב אמר שכעת אמצע הלילה, ומחר בעז"ה ילך לקבץ עבורו  הצדיק פתח את הדלת ושאל לבקשתו, סיפר לו הלה, את כל מה שאירע
מעות, וכן יתן לו מכתב המלצה. רבינו נתן לו לאכול והציע לו את המיטה שלו כדי שינוח מיגיעת הדרך. למחרת בבוקר מיודענו הלך להתפלל 

 וכן קיבץ מעות. לאחר מכן חזר לבית הצדיק ורבינו אף הוסיף סכום נאה. 
 

לרב ואמר: "רבי, מה אעשה, שהרי בתוך ביתי יש עכברים גדולים, ועד פסח העכברים יעשו כבראשונה ויאכלו את הנעליים". רבינו  פנה הלה
והושיט לו את הנייר, ואמר לו, שיתחוב את הנייר בתוך החור של העכברים, וכן  אברהם יהושע בן חנה מלכה,לקח נייר וכתב את שמו 

 וך ביתו ושוב לא נמצא אפילו עכבר אחד. עשה, ומאז כלו העכברים מת

יפר נכד רבינו, הגאון ר' משה אריה פריינד )אב"ד ירושלים( כי פעם אחת איש כפרי הגיע לבית רבינו וסיפר, שהעכברים מציקים לו מאוד, ס

שילכו מאצלו העכברים, וכן  וניסה להיפטר מהם ללא הועיל. אמר לו רבינו שיזכיר את שמו הק' אברהם יהושע בן חנה מלכה, שהוא ציווה
 עשה, והלכו ושוב לא נשאר אפילו אחד. 

יפר הרה"ח מו"ה צבי לעפקאוויטש כי לרעייתו היו חלומות נוראים ומבוהלים שהפחידו אותה בכל פעם, וכאשר הזכירה זאת לפני רבינו ס

סידים, שסגולה להינצל מפחד לצייר צורת צדיק( זי"ע אמר לה שתסתכל בפניו וכן עשתה, ומני אז לא היו לה עוד פחדים )מובא בספר ח
 )גדולת יהושע(
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אני ממש ואז היא מוסיפה את המשפט המתבקש הבא: "
מבקשת ממך, מיד כשאתה מגיע לבני ברק, עוד לפני 
שאתה מגיע הביתה, תלך לקנות מכונת כביסה, ותחזור 

 הביתה עם מכונה. אני חייבת מכונה!".
 

אני מבין שאין מנוס והיא צודקת במאת האחוזים. אני שואל 
האברכים קצת בצחוק: "אולי מישהו יודע, איך קונים  את

 מכונת כביסה בלי כסף?". 
 

התחלתי להתייעץ עימם ברצינות מה עושים, ואיזה סוג 
מכונה כדאי לקנות, וכמובן את 'שאלת השאלות': "איך 
משיגים את הכסף הדרוש לרכישת מכונה?" האם הם 

ונות מכירים גמ"ח, שניתן ללוות ממנו או שיש להם רעי
 נוספים וכיו"ב. 

 

והנה האברך שנוהג, שואל אותי: "אמור נא לי, בשביל מה 
אתה צריך לקנות מכונת כביסה?". התפלאתי על השאלה 
והסברתי לו כי לצערי הרב מכונת הכביסה שלי 'שבקה חיים', 
וגם שילמתי מאה שקלים לטכנאי, כדי שהוא יוודא, כי אכן 

 המכונה 'לא תחזור לחיים'.
 

אני מתכוון בשביל מה אתה צריך אמר לי הנהג: "ואז 
לקנות. אני מכרתי כעת את הדירה של חמותי, ויש שם 
מכונת כביסה והיא במצב מצוין! אתה יכול לנסוע לשם 

 ". בזה הרגע ולקחת אותה!
 

כמובן ששמחתי מאוד לשמוע בשורה נפלאה זו ונסעתי מיד 
רבות, לבוא לשם. במקביל, הזמנתי את גיסי הי"ו, שעוזר לי 

 לעזרתי בהובלת המכונה לביתי. 
 

חזרתי לביתי בדיוק כפי בקשת אשתי, עם מכונת כביסה 
מוויתור לא במצב מצוין, שניתן להשתמש בה מייד. אכן '

 '.מפסידים לעולם!
 

אבל ברגע שכבר חשבתי שגמרנו עם עניין המכונה, אני רואה 
שוב כי כשהקב"ה משלם, הוא משלם עד הסוף עם כל 

 ההידורים. 
 

גיסי, שמודע למצבי הכלכלי הדחוק, מפעם לפעם, כשיש לו 
מאות -כסף מעשר, הוא נותן לי, לפעמים נותן לי שלוש

שקלים, לפעמים אפילו ארבע מאות שקלים, אבל פחות 
 מעולם לא נתן לי.  -אתיים שקליםממ

 

הפעם לאחר שגיסי עזר לי להביא את המכונה, הוא מוציא 
מכיסו מאה שקלים ונותן לי, מאוד התפלאתי, "מה קרה 

 היום?!". אבל גיסי אינו מרבה לדבר. 
 

לפתע הבנתי: "הרי ויתרתי והקב"ה שלח לי מכונה חדשה, 
סף, שהוצאתי והוא גם שלח לי יחד עם זה את הפיצוי על הכ

 לטכנאי ללא תועלת, ברוך משלם שכר טוב".

' ויש בו כדי ווי העמודיםלהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
ולהלן הסיפור  מויתורים לא מפסידים לעולם,ללמדנו כי 

 מפי בעל המעשה:
 

במוצאי חג השבועות מכונת הכביסה שלי הפסיקה לעבוד. 
הזמנתי טכנאי, כדי שיבדוק מתוך תקווה שיתקן את 

 המכונה במחיר סביר. 
 

לאחר בדיקה שנמשכה מספר דקות, הוא 'בישר' לי, 
שהמכונה הפסיקה לעבוד לתמיד! ואי אפשר לתקן 

א לקח דמי ביקור בסך מאה אותה. על ה'בשורה' הזו, הו
 שקלים. 

 

כסף למכונה חדשה לא היה לי, וכמובן, כעת הייתי צריך 
להתחיל לחשוב, מניין אני מגייס את הכסף, שכן אי 
אפשר להסתדר כמובן בבית עם עוללים קטנים ללא 
מכונת כביסה, שכן מטבע הדברים ישנה כביסה רבה, 

 מדי יום.
 

למרות העובדה כי ניתן לרכוש מכונת כביסה בעלות לא 
 הרי שזה נכון למי שיש לו את הכסף.  -גבוהה יחסית 

 

אולם לאברך כמוני, שנאבק על כל שקל ושקל 'לגמור את 
החודש' כפשוטו, הרי שמכונת כביסה זה מחיר, שאי 

 אפשר לעמוד בו כמעט.
 

בכולל בו אני לומד יש הסעה קבועה, שמחזירה את 
האברכים לביתם, אבל יש אברכים, שיש להם רכבים 

 פרטיים, ומי שממהר לביתו נוסע עימם. 
 

אחד האברכים הוא דייקן מאוד, והוא יוצא עם רכבו בדיוק 
לאחר סיום הכולל. ישנם מספר אברכים שממהרים 
מסיבותיהם שלהם להגיע לביתם בהקדם האפשרי, כגון 

פים לחזור עימו ולכן הם מעדישיש להם קביעות וכיו"ב, 
 לביתם. 

 

גם אני נמנה בין האנשים הקבועים הנוסעים עימו, מכיוון 
שאני צריך להגיע הביתה, לעזור לאשתי לטפל בילדים, 
אחרי יום שלם שהיא לבדה כשהיא מתמודדת עם הילדים, 

 על כל מה שמשתמע מכך. 
 

אני היום מאוד ביום שלישי ניגש אלי אברך ואומר לי: "
רוצה לנסוע עם האברך שנוסע הראשון, אולי ממהר, ואני 

הסכמתי וקבעתי לנסוע עם  -"תוותר לי על מקומך?
 האברך, שנוסע מאוחר יותר.

 

בדרך אני מקבל טלפון מאשתי, כשהיא אומרת לי ובצדק: 
בעלי היקר, כבר שלושה ימים, שאין לנו מכונת כביסה! "

ערימות הכביסה גובהות והולכות, ועוד מעט אי אפשר 
 !". להיכנס לחדר מרוב כביסה

 

וִתּוִרי ִסיִדיא ֹלם מְׁ עֹולָ ם ַמפְׁ םלְׁ  
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ע"ה מרים בת שרה   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 בן סעידה יהודהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    שרה בת מורברי רחל ע"ה                    שמעון בן חנה ז"ל                                                                 
נשמות עם ישראלכל          אברהם בן דינה ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה        אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         

                                  

 לע"נ

 תנצב"ה


