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הצלחה בגו"ר
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
קסירר אפרים וב"ב
רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית
רחל ברכה בת פדילה דליה
נעם יצחק בן רחל ברכה רינה בת סימי וב"ב
יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

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

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן חיים בן אלן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט יוסף בן רוחמה
אילן בן ג'וליאט
נתנאל בן ג'ינה
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה
טליה עדן אסתר בת שולמית יפית בת ג'ינה
שמעון בן שולמית
שירי ימנה בת שולמית
אורן בן נעמי
אנאל חביבה בת שולמית
שושנה שירה בת סילביה מיטל בת שושנה
סיון רבקה בת אלן אסתר עמית בת טובה
אברהם גורג'י בן דליה אפרת

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
משה מנחם בן רחל
נועה בת מזל טוב
ואושרית בת שושנה
דניאל בן שרה
דגנית בת שושנה
נעמה בת יפה

רפואה שלמה
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
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
לביא ישראל בן תמר חיה אסתר בת סוליקה
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה

רחל בת זוהרה

שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רפאל משה בן רחל
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
רפאל אבידן בן תקווה
יצחק בן חנון
נעימה בת שרה
אליהו בן רחל
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

פָּ ָּר ַׁשת בְּ הַׁ עֲלו ְֹּתָך -

"וַיַעַ ׂש כֵּן ַאהֲ רן"
כתוב בספרי" :מלמד שלא שינה" .שואל המגיד
מדובנא בספרו 'אוהל יעקב' -הרי כל אדם יודע
שצריך לשמוע לציווי ה' ,ואם כן מה המעלה בכך
שאהרון לא שינה?
ומיישב זאת על פי משל בשלושה אנשים ,שהיו
חולים במחלה קשה והלכו לרופא מומחה וקיבלו
ממנו תרופות והוראות כיצד להשתמש בהם.
הראשון עשה ככול אשר ציווה עליו הרופא
והבריא .השני ,שהיה מבין גדול בתרופות התחיל
לחקור בטיב התרופות שקיבל מהרופא את
התרופות שהכיר לקח ואת שלא הכיר לא לקח,
ולאחר זמן מועט מת מחוליו.
החולה השלישי היה בקי ג"כ בחוכמת הרפואה
וכמו חברו השני החל לחקור בטיבן של התרופות
שקיבל אבל בכל זאת עשה בדיוק כפי אשר ציווה
עליו הרופא למרות שלא הבין והבריא לאחר זמן,
מכיוון שהשכיל לבטל דעתו בפני הרופא שהוא
מבין גדול יותר ממנו.
אותו הדבר הייחס שלנו לגבי הוראות התורה
וקיום המצוות .אחד ,שיעשה מה שהתורה אומרת
בלי לחקור כלל בטעמיהן .השני ,שמבקש להבין
את טעמי המצוות והוא נמצא בסכנה גדולה ,שהרי
אם יתקל במצווה שאינו מבין את טעמה עלול שלא
לקיים ,ואכן רבים הנכשלים בדבר הזה.
והשלישי הוא אדם ,שיראתו קודמת לחוכמתו והוא
מאמין בגודל חוכמת ה' יתברך ומקיים את כל
מצוותיו ובד בבד חוקר את טעמם אבל אינו קושר
את קיום המצוות בהבנתו.
ובעניין זה אמר דוד המלך ע"ה" :דֶּ ֶּרְך אֱ מּונָה
בָחָ ְרתִ י מִ שְ פָ טֶּ יָך שִ ּוִיתִ י" (תהילים קיט ,ל) .הכוונה
של דוד המלך לומר ,שגם במשפטים ודברים שיש
לי כוח לחקור את טעמיהם אני מקיים אותם מתוך
אמונה.

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי

לרפואה שלימה
לרפואה שלימה

פניני עין חמד

(במדבר ח ,ג)

אנשים ,שחוקרים בכל דבר את טעמי המצוות
ומתוך כך מגיעים לסברות שונות ומשונות ,שיש
לשנות ולתקן מצוות לפי רוח הזמן .ואותם
''מתחכמים'' תמהים ושואלים כיצד תורה שניתנה
לפני אלפי שנים תדריך אותנו ללא שום שינוי גם
בימינו ,שהרי אצל כל העמים החוקים משתנים
מזמן לזמן.
פעם שאל דוד פרידלנדר (מראשי המשכילים) את ר'
צבי הירש לווין זצ''ל על כמה מצוות ,שלדעתו אבד
עליהם הכלח .ואמר שהוא בטוח שאם משה רבינו
היה חי בימנו היה כותב את התורה לפי רוח הזמן.
השיב הרב" :אמשול לך משל .פעם היה סוחר
ששכר עגלון שיוביל אותו ליום השוק ,והתנה עימו,
שאם לא יגיע בזמן ליריד ,לא ישלם לו מאומה ואף
העגלון ישלם לו על נזקיו.
הימים היו ימי חורף .לא הרחיקו לצאת מהעיר
וירד שלג כבד מאוד וכיסה את שביל העפר .תעה
העגלון ורק בדרך נס הגיע לשוק לאחר יום היריד.
העגלון טען ששכר נסיעתו מגיע לו .הלכו לביה"ד
והרב פסק לטובת הסוחר .התרגז העגלון ושאל:
"הרי אנוס רחמנא פטריה?" .השיב הרב" :לא אני
חייבתיך אלא התורה חייבה אותך".
שאל העגלון" :מתי ניתנה התורה?" .ענה הרב:
"בשישי בסיוון" ,מיד החל העגלון לצעוק" :בסיוון
אין דרכים משובשות בקיץ הייתי מגיע בזמן ליריד
אם משה רבנו היה כותב את התורה בטבת הדין
היה שונה לחלוטין" ,סיים הרב את דבריו ואמר גם
אתה דוד נמשל לאותו העגלון ופני דוד חפו.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

הדברים הללו משמשים אזהרה עבורנו ,שכן ישנם

לנוריאל בן אסתר
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס
ולילד אורי חיים בן שלי
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ִ
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19:11
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21:19

19:29

20:21

21:16

להצלחת אברהם גורג'י בן דליה אפרת וב"ב
והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

19:32

20:24

21:20

להצלחת אלי ברוט ומשפחתו
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20:21

21:15

פרשת בהעלותך

י"ב סיוון ה'תשע"ט
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מהו נטע רבעי ומה הדין של פירות נטע רבעי?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
כתוב בתורה הקדושהּ" :ובַשָ נָה הָ ְרבִיעִ ת י ִהְ י ֶּה כָל ִפ ְריֹו ק ֹדֶּ ש הִ ּלּולִים לַה'ּ .ובַשָ נָה הַ חֲ מִ ישִ ת ת ֹאכְלּו אֶּ ת פִ ְריֹו לְהֹוסִ יף ָלכֶּם
תְ בּוָאתֹו ,אֲ נִי ה' אֱ ֹלקֵ יכֶּם" (ויקרא יט ,כד-כה) .בשנה הרביעית הפירות קדושים בקדושת נטע רבעי .מדין תורה צריך לאכול
את הפירות בירושלים ,כדין מעשר שני .וחז"ל למדו ,שניתן לפדות את הפירות .כפי שיבואר להלן.
הפירות ,שהעץ מוציא בשנה הרביעית לנטיעתו ,בזמן שבית המקדש קיים ,היו צריכים להעלותם לירושלים ולאכול אותם
שם בטהרה או לפדותם ולהעלות את הפדיון לירושלים .ובזמננו ,שאין פירות נטע רבעי נאכלים ,מפני שאין אנו טהורים,
פודים אותם  -ולאחר הפדיון מותרים באכילה .מקורות :שו"ע (שם ס"ו) .וכתב בספר החינוך (מצוה רמז) שדין רבעי בזמן הזה
מדרבנן.

אין דין רבעי חל ,אלא לאחר שהפירות הגיעו לרמת הבשלה מינימאלית  -עונת המעשרות שהוא שלב שהפירות ראויים
לאכילה על ידי הדחק .מקורות :בשו"ע (שם ס"ו) :פודים אותם אחר שייגמרו .וע"ע מה שביאר בשו"ת מנחת שלמה ח"א (סימן נה אות
ד).

אין פודים את הפירות ,עד שייתלשו ,ואם יש ברשותו עץ ,והוא חושש שאנשים יאכלו מהפירות ללא פדיון ,ניתן לפדות
בדיעבד את הפי רות כשהם עדיין מחוברים ,על תנאי שהפדיון יחול ,לאחר שייקטפו .מקורות :ש"ך (ס"ק יב) האידנא שפודים על
פרוטה ואין שמין שוויו יכול לפדות במחובר ,ומכל מקום ,אין זה לכתחילה אלא בשעת הדחק .וכ"פ בספר ילקוט יוסף -עורלה (פי"א הערה

יח) .אולם ,יש להכין מראש מספיק פרוטות עבור כל המקרים שמשערים ,שייקטפו פירות מהעץ .ולכתחילה ,יש לחלל את הפירות רק
לאחר קטיפתם.
כשפודים פירות נטע רבעי בזמן הזה ,אין צריך לפדות אותם בשוויים ,אלא יכול לפדות את כולם על מטבע השווה פרוטה,
או בפרי שווה פרוטה .מקורות :שו"ע (שם ס"ו) .ובשו"ת טל אורות -בן ג'וייא (יו"ד סימן א) כתב ,שנהגו לחלל על חתיכת לחם השווה
פרוטה .ובשו"ת הר צבי (זרעים סימן קטז אות ה) הביא שהר"ש סלנט היה מחלל על סוכר .וכן היה מנהג אצל רבים מגדולי ירושלים .אולם
הגר"א (ס"ק כד) חשש לדעת הראב"ד דלא מהני פדי ון על פירות ,דבעי כסף ,שיש עליו צורה דווקא .ובחזון איש (דמאי סימן ג סק"י).

ד ְר ֵּ
נפְ לָ אֹות ַ
ִ
האֵּ -ל
כי ָ
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'טיב הקהילה' שנשלח מפי בעל המעשה א.ה .ויש בו כדי ללמדנו ,שכל מה שעושה
בורא עולם -לטוב הוא עושה :הרכב ,שברשותי משמש למצוות .הוא אינו משמש לצורכי ביתי או כל דבר אחר כי אם לשמח
חולים ואנשים נזקקים ,לשם כך אני נוסע מעיר לעיר דרך בתי רפואה ועוד ועוד עשייה של חסד .בני ביתי יודעים כי הזמן
היחיד שאני משתמש ברכב לשמח את משפחתי אלו ימי חול המועד שאז הרכב מסור אך ורק להם ,ואני מוציא אותם ,לאן
שרק ירצו כדי לשמחם.
והנה ביום הראשון של חוה"מ פסח ,הייתה תקלה ברכב ,הילדים התאכזבו ,ואף גם לי כאב הדבר ...לאחר שהתייעצתי עם
רב ,והתברר לי ,שמותר לתקן את הרכב בנסיבות הקיימות הודעתי לילדיי ,שיתפללו שהרכב יתוקן במהרה ועוד בחוה"מ
נוכל לנסו ע עם הרכב לטיולים .בדקתי את מהות התקלה ,והתברר ,ש'הלך' הגיר ברכב .בדקתי עלויות תיקון במוסך מקומי
ואמרו ,שמחיר החלפת גיר לחדש הוא  18,000שקלים! נבהלתי מהמחיר והתייעצתי עם חבר ,שמבין בתחום והוא הציע
להעביר את הרכב למוסך מורשה בירושלים .שם יש סיכוי למחיר זול יותר באופן משמעותי ,וגם אחריות לתיקון ...סמכתי
עליו ושלחתי את הרכב לתיקון במוסך החברה בירושלים.
כעבור יומיים התקשרו מהמוסך לבשר לי ,שהרכב מוכן .נסעתי לירושלים לאסוף את הרכב בדחילו ורחימו ובתפילה,
שהתשלומים בכרטיס האשראי יעברו בשלום ,ובמקרה שחלילה לא יעברו  -כבר הכנתי חבר עם כרטיס גיבוי להלוואה...
ניגשתי לעמדת התשלום לבקש חשבונית .לתדהמתי הרבה הסכום לתשלום היה ...אפס ש"ח.
הבנתי ,שיש טעות וביקשתי את הסכום לתשלום ,אבל אז הסבירו לי את הדבר הבא" :לאחרונה הגיעו לחברה המרכזית
העולמית תלונות רבות על הגיר ,ומהחברה העולמית הורו למוסכים המורשים מטעמם ,שכל רכב שיגיע עם גיר שעבר
תקלה ועדיין לא עשה  150,000קילומטר ,יחליפו לו את הגיר ללא כל חיוב ...שמחתי שמחת חג גדולה ועצומה ,הן קיבלתי
במתנה ח"י אלפים שקלים בחינם.
לקחתי את המפתחות בהתרגשות והנעתי את הרכב .לתדהמתי גיליתי ,כי עשיתי עם הרכב  149,670ק"מ .כלומר עוד
 330ק"מ הייתי ב 150,000-ק"מ .כלומר יום אחד של טיול עם הילדים ,ואני שאלתי בליבי ,מדוע ה' לא יכל לחכות עד
אחרי חוה"מ .כי אחרי חוה"מ הייתי בוכה על  18,000ש"ח .בתודה לבורא עולם ,על כל חסדיו הנגלים והנעלמים מעינינו!!!
לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

מינויים

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 052-6329144
(הנייד באישור ועדה רוחנית)

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה ,רפואה שלמה ,הצלחה ,זיווג הגון ,חזרה בתשובה וכו'
נא לפנות לליאור בטל' 052-7652084

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

כתובת המערכת :עבור ליאור עצמון ,רח' הבושם 26א ת.ד .83375 .מבשרת ציון .מיקוד 9076926

PnineEH@gmail.com

כמַ לְ ָאכִים  -הָ ַרב הַ גָאֹון ָדוִד חַ יִים ׁשְ לֹוׁש זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
הגאון הרב דוד חיים שלוש זצ"ל -נולד ב-י' טבת ה'תר"ף ( )1920במרוקו .כאשר היה כבן
חצי שנה הוריו עלו לארץ .על אביו מסופר ,שכאשר היה כבן שנתיים וחצי נטה למות .מכיוון
שכל אחיו נפטרו במהלך השנים ,ניגש הסב להתפלל וביקש מבורא עולם שיניח לבנו ויקח
אותו ,ואכן לאחר כשבוע נפטר הסבא ר' דוד ואילו אביו הבריא מחוליו.
למד בישיבת 'פורת יוסף' בירושלים .נשלח בשנת ה'תשי"ג ( )1953ע"י הראשון לציון דאז,
הג"ר בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל ,לשמש כרב הראשי הספרדי של העיר נתניה .תפקיד
אותו מילא במשך  63שנים! עד פטירתו .בשנת ה'תשמ"ג ( )1982מונה כחבר במועצת
הרבנות הראשית לישראל .פרסם למעלה מעשרה ספרים בתחומים הלכתיים ואחרים.
ביסס וחיזק את מנהגי עדת מרוקו שהוא נמנה עליה .גאון ובקי עצום בכל מכמני התורה.
ענוותן מופלא .לחם את מלחמתה של תורה .שקדן עצום .דבק בבורא בכל ליבו .אהב את
ישראל בכל נפשו .נפטר ב-ב' סיוון ה'תשע"ו ( .)2016חי כ 96-שנים .ציונו בהר המנוחות
בירושלים.
סבא :ר' דוד (המכונה 'דוד המלך') .אביו :ר' יוסף יצחק (אב"ד ,רב עדת המערבים בירושלים וכן
היה מרבני ישיבת פורת יוסף) .אישתו :מרת דינה (בת ר' מאיר ועקנין ששימש כאב"ד טבריה).
אחיו :ר' אברהם (רבה של כפר סבא .תלמיד הגאון ר' עזרא עטיה) .מילדיו( :ה' חנן את רבינו ב12-
בנים ובנות ,שניים נפטרו בחייו) :הרבנית מרים דיין (אשת הרב של צפת) ,ר' אליהו (בנו הגדול של
הרב משמש כרב בבולטימור ארה"ב) ,מרת ניצה ע"ה (נפטרה בשנת ה'תשנ"ד) ,ר' אוריאל (מורה
בישראל) ,ר' נתנאל משה ז"ל (רב ,נפטר בשנת ה'תשס"ד) ,הרבנית רותי (נישאה לר' שמעון חדד-
רב ברחביה) ,ר' שלמה (מנהל ההקדש הספרדי צפת מירון) ,ר' יהודה (רב שכונת משכנות זבולון
בנתניה וראש כולל) ,ר' יוסף יצחק (רב במועצה איזורית דרום השרון וכן משמש כיושב ראש ארגון
הרבנים האזוריים) ,ר' איתן (רב ,עו"ד) ,מרת יעל בריח (מורה) ור' עמירם שלוש (משמש כרב).

ס

מספריו• :שו"ת חמדה גנוזה -ג' חלקים הכוללים מידע מקיף אודות הפעלת חשמל בשבת
וביום טוב ,תכלת של ציצית ,זמן בין השמשות ,שנת שמיטה ,השתלת איברים ,קביעת רגע
המוות וכו' •נדחי ישראל יכנס -בנושא יהודי אתיופיה המכונים פלשים •איילת השחר -על
מגילת אסתר •אור חדש -על התורה •מכתם לדוד -פירוש על תהילים ,מחזור לראש השנה
ויום כיפור •שושנים לדוד -דרשות למועדי השנה וימים נוראים ,ולימי שמחה •משכיל לדוד-
פירוש למסכת אבות ,פירוש לאגדות חז"ל ,והספדים •פירוש לסליחות ועוד.

יפר ידידי ורעי ,ר' אלון ארביב הי"ו המשמש כמזכיר הראשי של בית-הדין הרבני נתניה וזוכה להוציא עלון שבועי בשם 'אורי וישעי' מעשה
שהיה עד אליו :לפני כשמונ ה עשרה שנה התבקשתי ע"י ידיד קרוב ,שאבוא לאסוף את מורינו הרב זצ"ל מביתו ,מאחר שהוא ביקש ממנו
לשמש כסנדק לבנו שיחיה .הרב זצ"ל הסכים מיד ,ואמר לו את המקום ושעת הברית.
לפני שהגעתי לביתו התקשרתי ומיד הרב ענה לי" ,כן" .אמרתי לו ,שאני בא לקחת אותו לברית ,שהוא מוזמן אליה .והוא אמר לי" :אני תיכף
יורד" .רבינו ירד מביתו נכנס לרכב אך פלא היה בעיניי ,הרב ללא הטלית שלו ,חשבתי לתומי ,שייתכן וכבר לקחו את הטלית או שהרב יקח
טלית מהאולם .אך כמובן ,מחמת כבוד הרב ,לא שאלתי על כך ,אך שאלתי בנושא הלכתי אחר ,ורבינו ענה לי בחריפות ובידיעה מעמיקה ,וכל
הנסיעה הודיתי לבורא ,שסיפק בידי את הזכות לקחת את הצדיק ברכבי ,למרות שידעתי שלא אוכל להשתתף בסעודת ברית המילה ,שהיא
סעודת מצווה ,כי אצטרך גם להחזיר את הרב לביתו.
כשהיגענו לאולם ,הייתה שמחה רבה נסוכה על כל המשתתפים ,וכל הקהל פרץ בשירה אדירה "ימים על ימי מלך תוסיף" וכו' ,ומיד התחילו
במילה ,כל הזמן ידו של הרב לא משה מידי ,אך היה דבר מוזר ,הרב לא עלה לכיסא אליהו ,ומי שעלה היה חמיו של אבי הבן ,ואכן הברית
נעשתה והרב זצ"ל לא היה סנדק ,כמובן ,שהרב הוא זה שבירך את הברכות לאחר הברית ,ומיד ביקש לחזור לביתו.

בדרך שאלתיו" :הרי כת"ר היה צריך לשמש כסנדק ,מדוע לא ישבתם על הכיסא או שבכלל לא הייתם מטריחים את עצמכם לבוא עד לכאן".
השיב לי הרב בעוונה ובחן" :אבי הבן שוחח איתי לפני מספר ימים וביקש ,שאסכים להיות הסנדק בעבור בנו ,מיד השבתי לו שכן ,ובפרט
שהברית בצהריים ,כך שזה זמן המנוחה ואיני נמצא ברבנות".
"אלא שהבוקר הגיע אלי האבא לבית הכנסת ,ואמר לי שחמיו כועס מאוד על שנותן את הכיבוד לרב ,ולא ייתכן שהוא יפסיד סנדקאות ,אך
אבי הבן בשלו ואמר שלא ייתכן לבזות את כבוד התורה ,כבר הרב הוזמן ,והוא לא יכול עכשיו לבטל זאת ,כששמע דברים אלו אמר לו חמיו:
'תנסה לשכנע אותו ,ואם יסכים -מה טוב ,ואם לא ,אז לא תהיה לי ברירה' .בבוקר ,כששמעתי זאת השבתי לו' :חלילה ,חמיך קודם ,הוא
צודק ,לתת את הסנדקאות לסבא זה דבר טוב ,אני מוותר ,העיקר שיהיה שלום בית'.
אז הקשיתי על הרב זצ"ל" :אז אם כן ,מדוע בכל זאת הגיע הרב?" ,השיב לי" :האבא הזמין אותי והסכמתי להופיע בשמחתו ,וכי אני צריך
להתנות את הגעתי לברית בכך שאהיה סנדק ,ואם לא אז אני פטור מלהופיע? אני ביקשתי לכבד את אבי הבן ,שהזמין אותי ותו לא.
אין זה קשור כלל ועיקר לגבי הסנדקאות" .אציין ,ששוחחתי עם אבי ה בן לאחר הברית ,והוא תיאר לי את העוול ועוגמת הנפש ,שעשה לרב
זצ"ל ,אך הרב ניחם אותו במתק שפתיו וחזר ואמר ,שהוא לא מבין ,מדוע הוא דואג לכבוד שלו באומרו" :הרי יש ברית והזמנת אותי ,אז
אני צריך להשתתף!".

עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 052-6329144הנייד באישור ועדה רוחנית)

ס ִ
מפְ ִ
ִּתּורים ֹלא ַ
ִ
ידים לְ עֹולָ ם
מו
ְ
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'פניני פרשת השבוע'
ויש בו כדי ללמדנו ,כי כאשר אדם מוותר לזולתו  -הוא לא
רק שלא יפסיד ,אלא אף ירוויח ממעשה זה.

כמנהגם של מוכרים היודעים שיצטרכו לרדת במשא ומתן –
הוסיפה משפ' כהן עוד מאה אלף ש"ח למחיר הדירה
המבוקש כדי שיהיה ממה לרדת...

את הסיפור סיפר הגאון רבי משה טולידנו שליט"א ממקור
ראשון :ערב אחד נקשה שכנה בדלתה של משפחת כהן,
ובידה אוגדנית דפים משורטטים ,ובה תוכנית בנייה
והרחבה מפורטות ומוכנות .השכנה פירטה בקצרה את
בקשתה ,ולא הסתירה את הקושי שבה.

לאחר מספר ימים ,התקשרה אישה וביקשה לראות את
הדירה ,כשהיא מדגישה ,שהיא רוצה לבוא בשעה שהשמש
בראש הרקיע .נקבעה שעה מוארת בעיצומו של יום .אם
האישה רוצה לבחון את עניין השמש – מה הסיכוי ,שתחתום
על קניית דירה חשוכה ונטולת שמש?

"את יודעת ,בס"ד המשפחה גדלה ,ונוצר צורך להרחיב את
הדירה .שרטטנו תוכניות בנייה ,ואנחנו זקוקים לאישור
השכנים כמקובל".

למחרת ,בשעת בוקר הופיעה האישה המתעניינת .היא
נכנסה לבית ,בחנה את כל פרטיו ודקדוקיו ,והחלה לבחון את
עניין השמש .הסתכלה בסלון ,בדקה את המרפסת ,ועיניה
מפיקות קורת רוח ,היא מחייכת והולכת ...היא שבה ונכנסה
למרפסת ,הביטה ובחנה כל העת את השמש שאיננה,
והייתה נראית יותר ויותר מרוצה...

"אני חייבת לציין" ,הודתה השכנה בגילוי לב" ,שכאשר אנו
נרחיב בצד מזרח ,זה בהחלט יחסום לכם את השמש מחלון
הסלון והמרפסת בסלון ,וכל הצד המזרחי .ועדיין ,אני
מבקשת ,שתבדקו אם תוכלו להסכים לחתום לנו ,"...סיימה
את בקשתה במבוכה קלה...
בשעת לילה מאוחרת החלה התייעצות בין הגב' כהן
לבעלה" .אין ספק" ,קבעו השניים לאחר בדיקה מעמיקה,
"שמרפסת השמש בסלון תהפוך למרפסת ה'אין שמש',
והסלון יוחשך משמעותית .לפיכך ,אנו רשאים להתנגד
לתוכניות הללו ,עקב הנזק הנגרם לנו מהן"...
"מצד שני ,יש לנו הזדמנות לוותר ,ויתור איכותי ואצילי,
ויתור אמיתי מהלב לשכנים ,כדי שירווח להם .אז נכון שזה
יחשיך לנו את הבית ,אבל אולי כדאי בהרבה ,שהנשמה
תאיר מוויתור זך וטהור לשכנים?" .לאחר התייעצות
שנמשכה כמה ימים ,התקבלה החלטה גורלית ואמיצה.
בכוחות משותפים החליטו בני הזוג כהן לוותר על השמש
למען השכנים .הם הגישו את התוכניות החתומות לשכנים,
ובתוך תקופה קצרה החלו לבנות להרחיב את הבית.
התקופה הראשונה הייתה כרוכה בהסתגלות לכך שהסלון
שהיה מואר עד עתה באור שמש טבעי – הוצרך לתאורת
חשמל בכל שעות היום .במרפסת כבר לא היה שמש כלל
וכלל ,שמש אפשר היה לראות רק בגינה השכונתית.
כל פעם שחלפו במוחה של גב' כהן הרהורים וערעורים על
הצעד שעשתה ,נזכרה בכך שרווח לשכניה ,ביתם התרחב,
חייהם מאושרים יותר ,והיא השתדלה להתרכז בלשמוח
בשמחתם.
חלפה תקופה לא קצרה ,ועקב שינויים שונים הוצרכה משפ'
כהן למכור את ביתם ולעבור לעיר אחרת .בני הזוג קיוו כי
בעיית חוסר השמש בדירה תפגע כמה שפחות במחירה,
והתייעצו במתווך ,שהעריך את שווי הדירה.
הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל ז"ל שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
נעמי בת כתון ע"ה
אביחי בן אסתר ז"ל
מרים בת בלה ע"ה
נעימה בת גורג'יה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
דוד בר חסיבה ז"ל
ע"ה שני בת אסתר ע"ה
חווה בת יעקב צבי ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
שמעון בן שמחה ז"ל
יונה בן סעדה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
אורה בת נעימה ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שמעון בן חנה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

"סגרנו!" .קמה לפתע המתעניינת והפכה לקונה בהרף
עין ,בלי להתמקח על המחיר ,בלי לדון בהסדרי התשלום,
"מה שנוח לכם" ,אמרה ,והחלה לכתוב את 'זיכרון
הדברים'.
לאחר שנחתמה העיסקה כדת וכדין ,פתחה את סגור לבה
וסיפרה" :האמת ,בוודאי הייתי שמחה להתווכח על המחיר,
לחסוך לי כמה עשרות אלפי שקלים .אלא שאין לי ברירה .אני
סובלת ל"ע ממחלה נדירה ,וכל חשיפה לאור שמש ואפילו
מועטה עלולה לסכן את חיי".
"ראיתי הרבה דירות ,אך בכל אחת מהן יש שטח חשוף
לשמש ,וזה מסוכן עבורי .עד שראיתי את הדירה שלכם,
ואינני יכולה לוותר על ההזדמנות לקנות את דירת חלומותי.
דירה מקסימה שאין בה שמש!' – אמרה ולא הוסיפה מילה...
בני הזוג כהן נותרו המומים ,נטועים למקומם ואינם מאמינים.
לא רק שלא הפסידו מהוויתור ,לא רק שמחיר הדירה לא
ירד – אלא הוא עלה והתעלה בעיני זו ,שקנתה את
הדירה ,עד שמיהרה לחתום ,לפני שדירת חלומותיה
תיחטף לה מבין האצבעות ,ובמחיר יקר מהמקובל –
העיקר שזו דירה שאין בה שמש ,אותה שמש שוויתרו
עליה בגבורה ולא ידעו כמה ירוויחו מהוויתור הזה...
אנו לומדים מזה ,שמי שמוותר לא מפסיד! רואים זאת
בעיניים ,לעיתים זה לוקח שנים ,רק בורא עולם המשנה
ומסדר סדרי עולם כרצונו – קובע כיצד זה יקרה באמת.
נשתדל לאמץ את המסר הזה ,וניקח אותו עימנו כמסר
לחיים :כשהשכן או החבר ,כשהילד בבית הספר או
החברותא בישיבה מבקש – לפעמים קשה לוותר ,ונראה
שנפסיד .אבל אין דבר כזה ,מוויתור מרוויחים ,ורק
מרוויחים!

לע"נ

תנצב"ה

הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
זהבה בת שושנה רייזל ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
מזל בת שמעון
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
ר' יצחק בן מסעודה קדוש ז"ל
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת ז הרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל

