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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 בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
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

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

העלון מוקדש לעילוי נשמת

אשית -
פָּ ָּר ַׁשת בְּ ֵר ִׁ

"וַיִּשַ ע ה' אֶ ל הֶ בֶל וְאֶ ל מִּ נְחָ תֹו"
ישנם אנשים החושבים שאם יתנו תרומה
מכובדת לבית-הכנסת ,או צדקה בעין יפה
לעניים ,הם כבר עשו את שלהם כיהודים,
ויכולים להמשיך את חיי החולין שלהם ככל
האנשים רודפי הבצע והתענוגות.
עם הטעות הזאת הם חיים את כל שנות
חייהם .מבלים את רוב זמנם לריק
במאמצים להשיג את מילוי תאוותיהם.
ואילו את רעבונם הרוחני הם משקיטים
במעט מעשים טובים שעושים ,בעיקר על
ידי כספם ,כמתן צדקה וכיוצא בזה.
טעות גדולה היא זו .כי העיקר כאן חסר,
עלינו לדעת ולזכור כי העיקר בעולם הזה
הוא לימוד התורה.
מעבר לעובדה כי התורה הקדושה היא
תכלית הבריאה ,הרי שכאשר האדם עוסק
בתורה הקדושה ומקיימה -התורה עצמה אף
גורמת לאדם לעדן את עצמו ולעבוד על
מידותיו.
בנוסף התורה הקדושה מלמדת ומחדירה
באדם את העניין של קיום מצוות חסד עם
הזולת וכן זוכה הוא להתחזק באמונה
בבורא יתברך לעד ולעולמי עולמים ובכך
יוכל לעבור באמונה ובביטחון את כל
האירועים שיעברו עליו בימי חייו.
וכן יתחזק בהשתפכות הנפש ובעבודת
התפילה ובמצוות נתינת הצדקה לעשותה
כדבעי ובלב שמח וכן ישתלם בעניינים רבים
נוספים בזכות שהוא עוסק בתורה.

לרפואה שלימה
לרפואה שלימה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס
ולילד אורי חיים בן שלי

פניני עין חמד

פרשת בראשית

(בראשית ד ,ד)

ממעשיו על ידי שישמש להם מודל לחיקוי
והם יגדלו על אדני התורה.
אמנם כן ,אין ספק כי נתינת צדקה ותרומות
גדולות למוסדות תורה וחסד ,אינן דבר של
מה בכך כלל ועיקר ושכרו של העוסק בהן
גדול.
אולם אם הדבר לא נעשה במקביל ללמוד
התורה הקדושה וכפועל יוצא ממנו ,ערכו
פוחת משמעותית.
על מוטיב זה אומר האדמו"ר הגאון הרב
חיים מאיר הגר זצ"ל בעל ה'אמרי חיים'
מויז'ניץ (מובא בספר 'אוצר אפרים'):
עניין זה רמוז בפסוק" :וַיִשַ ע ה' אֶ ל הֶ בֶל ו ְאֶ ל
מִ נְחָ תֹו" (בראשית ד ,ד) .כי הבל ראשי
תיבות העוסק בתורה לשמה.
וכך אומר לנו הכתוב קודם" :וַיִשַ ע ה' אֶ ל
הֶ בֶל" ,כלומר אל העוסק בתורה לשמה ,ורק
לאחר מכן נאמר" :אֶ ל מִ נְחָ תֹו".
כלומר שמי שעוסק בתורה לשמה ,הקדוש
ברוך הוא שמח ופונה אל מנחתו -ואל
מעשי הצדקה והחסד שלו.
יהי רצון שנזכה לעסוק באמת ובתמים
בתורה הקדושה לשמה ולקיים את האמור
בה עד עולם.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

בנוסף יזכה שצאצאיו וילדיו יראו וילמדו

משה בן גורג'יה ז"ל
לנוריאל בן אסתר

ּתֹורה
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17:44

18:55

19:35

18:01

18:52

19:32

לרפואה שלימה ציון בן צ'חלה
והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

18:02

18:53

19:33

להצלחת אלי ברוט ומשפחתו

18:03

18:54

19:34

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

כ"ז תשרי ה'תשע"ט
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מתי צריך להחליף את התבנית ומתי מספיק להגעיל?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
כאשר התנור משמש לבשרי וחלבי ,יש להקפיד ולסמן את התבניות איזה לשימוש בשרי ואיזה חלבי.
עבר והשתמש בתבנית אפיה בשרי לחלבי או להיפך ,אם עברו  24שעות בין הבישולים ,המאכל מותר ,והתבנית די בהגעלה
לאחר שינקה אותה היטב מכל הלכלוך שעליה .מקורות( :שו"ע יו"ד סימן צג ס"א).
אולם כאשר השימוש היה תוך  24שעות ,המאכל נאסר והתבנית צריכה ליבון .הערה :היות והבשר והחלב היו בשימוש בזה אחר זה
כשהוא בן יומו איסורא בלע כמבואר בשו"ע (או"ח סימן תנא) .ראה עוד מה שנכתב בהקדמה להלכות הכשרת כלים .ויש שסוברים שאף
בשימוש בשרי וחלבי בן יומו כאשר המאכלים כשרים ,חשיב היתר בלע .כן מובא בשם הגרב"ץ אבא שאול זצ"ל וכדעת רבינו זלמן בעל שו"ע
הרב .ואם כן די בהגעלה בלבד.
באופן שהתערבו תבנית בשרי עם חלבי ואינו יודע איזה מהן לבשר ואיזה לחלב ,יעשה להם הגעלה מחמת הספק .הערה :כיוון
שבלעו בשר או בלע חלב לכולי עלמא מיקרי היתרא בלע ,אין צריך להחמיר ולהצריך ליבון אלא די בהגעלה .וכמ"ש בכף החיים (סימן תנא אות
ע) בשם מרן הב"י .וע"ע שו"ת דבריך יאיר ח"ג (סימן לח).

תבנית רגילה או חד פעמית ,ששמו עליה נייר כסף ,וחיממו עליה פיצה וברור שהמאכל לא נגע בתבנית עצמה ,ולאחר מכן
השתמשו באותה תבנית מחוסר ידיעה לאוכל בשרי ,האוכל לא נאסר באכילה .הערה :ונראה שאם הניח נייר כסף על התבנית
בצורה טובה ,גם כאשר התבנית בת יומא מזמן האפייה האחרונה [תוך  24שעות] ,יהיה המאכל מותר .על פי המבואר ברמ"א (יו"ד סימן צב
ס"ח) שאין הבלוע יוצא מכלי לכלי בלי רוטב .וראיתי להראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל שהתיר בתבנית חד פעמי שהניחו עליו נייר פרגמנט ,הובא
בשו"ת מעין אומר ח"ד (עמוד מב) .ונראה שדעתו כן אף בתבנית רגילה על ידי נייר פרגמנט .ומכל מקום התבנית צריכה הכשרה.

ש ַ
ַ
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ֲ
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'ווי העמודים' ויש בו כדי ללמדנו מה באמת אוהבים בשמים ועל יוקרתה של השבת .סיפר
הרה"ג ר' שלמה מילר שליט״א ,את מה שסיפר לו יהודי אחד" :נסעתי לחו״ל לאסוף כסף עבור נישואי בתי ,קבעתי לשהות
שם שלושה שבועות ,ולכן זמני היה דחוק ,וניצלתי כל רגע ,כדי לקושש עוד כמה פרוטות ,כדי לנסות להגיע לסכום
שהתחייבתי".
כמו כן שכרתי נהג (דרייבר) ,שמכיר את כל הכתובות ושיסיע אותי ממקום למקום  -וכך נוכל 'לקצר תהליכים' ולהגיע לאותם
עשירים ,שיהיו מוכנים לתרום מהונם עבורי .ביום שישי בשעה שתים עשרה ,הנהג מסיע אותי לכתובתי ואומר לי" :ניפגש
במוצאי שבת" .אמרתי לו בתמיהה" :עוד היום גדול (היה זה בקיץ ,ובאותו הזמן השקיעה הייתה רק עוד שבע שעות) ,מה
בוער לך להפסיק את העבודה כעת?".
הנהג הבין לליבי ולכן הסביר לי" :גם אני עבדתי פעם ביום שישי עד מאוחר ,ואז הייתי רץ להתארגן לשבת ,ובסעודת שבת
הייתי עייף מאד ,בקושי החזקתי מעמד ,הסעודה עברה עלינו במהירות .אולי שיר אחד הצלחתי לשיר לכבוד שבת ,מיד
לאחר הסעודה עליתי על יצועי עד למחרת".
"באחד הימים הייתה לי שאלה קשה מאוד ,שהיה צריך בעבורה לקבל הכרעה של גדול בישראל ,אני הייתי מאוד מקורב
לאחד מגדולי ישראל ,נסעתי במיוחד אליו לארץ ישראל לשאול בעצתו ,ולבקש את הכרעתו ,אותו הגדול שמע את השאלה
ואמר לי' :זו הכרעה קשה ,אני צריך לחשוב כמה ימים'.
"בערב אותו גדול ,קיבל דום לב ,ולאחר כמה שעות הלך לעולמו ,בנוסף על הצער הגדול שמורי ורבי הלך לעולמו בפתאומיות,
הייתה לי צרה נוספת ,שאני זקוק להכרעה .הלכתי לבניו לנחמם ,ואמרתי להם' :אני זקוק לתשובה ,הגעתי לכך במיוחד
מחו"ל ,אמרו לי :אנו נתפלל'.
למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות ,וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ,ואמר לו פתרון לשאלתי ,עוד סיפר לי הבן,
ששאל את אביו" :אבא ,אם כבר הגעת אליי ,אולי תספר לי ,מה נעשה בשמיים?" ,ענה לי אבי" :את מה שנעשה בעולם הבא,
ואת עומק הדין ,אסור לספר ,ואי אפשר לספר".
"אבל דבר אחד אני יכול לספר ,בשמים אוהבים מאד 'זמירות שבת' ,כאשר אבי המשפחה יושב עם בני ביתו ושר עימם
זמירות שבת .ומה שהכי שנוא בשמיים זה מחלוקת" .כששמעתי סיפור זה ,קיבלתי על עצמי ,שמהיום ביום שישי אני גומר
את העבודה בשעה  ,12אני מתכונן היטב לשבת קודש ,אני נח קצת ,ואז אני מגיע רענן לסעודת שבת ,ואני יכול לנהל סעודת
שבת עם זמירות שבת כמו שאוהבים בשמיים".
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

אִּ ם ִּראשֹונִּים ְכמַ לְ ָאכִּים

 -הַ גָאֹון הרשל"צ מָ ָרן הָ ַרב עֹובַ ְדי ָה יֹוסֵ ף זצ"ל

הרב הגאון הצדיק חכם עובדיה יוסף זצ"ל -נולד בבגדד בשנת ה'תרפ"א ( .)1920נקרא בשם
עבדאללה (עובדיה) יוסף ע"ש ר' עבדאללה סומך ור' יוסף חיים (הבא"ח) .משפחתו עלתה לארץ
בעודו ילד בגיל ארבע שנים .מנעוריו התבלט בגאונותו ובלהיטותו לתורה .למד בת"ת בני-ציון
שבשכונת הבוכרים (ירושלים) .בשנת ה'תרצ"ג ( )1933בגיל שתים-עשרה עבר ללמוד בישיבת
פורת יוסף (הממוקמת בעיר העתיקה) ושנתיים לאחר מכן כבר סיים את הש"ס .עם נישואיו שינה
את שם משפחתו ליוסף .בשנת ה'ת"ש ( )1940בגיל  20הוסמך לרבנות ודיינות על יד הגאון
הרשל"צ רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל.
בשנת ה'תש"ה ( )1945מונה לדיין בביה"ד הרבני הספרדי בירושלים .שנתיים לאחר מכן כיהן
כאב"ד הרבני של קהיר וסגן הרב הראשי של מצרים .לאחר מכן מונה לדיין ביה"ד הרבני של
פתח-תקווה ולאחר מכן בירושלים (בשנים ה'תשי"ח -ה'תשכ"ה [ .)]1958-1965בהמשך מונה לחבר
בביה"ד הרבני הראשי לערעורים בירושלים ובשנת ה'תשכ"ט ( )1968נבחר לכהן כרב הראשי של
תל-אביב יפו .בשנת ה'תשל"ג ( )1972שימש כראשון לציון (במקום הגאון הרשל"צ ר' יצחק נסים) עד
שנת ה'תשמ"ג (.)1983
זכה לתארים 'פוסק הדור'' ,גדול הדור' ו'מרן' .ידוע כבעל זיכרון פנומנלי ,בור סוד שאינו מאבד
טיפה .סיני ועוקר הרים .ענוותן מופלא .גאון בנגלה ובנסתר .התיר כ 900-עגונות לאחר מלחמת
יוה"כ .נפטר ב-ג' חשוון ה'תשע"ד ( .)2013חי כ 93-שנים .בהלוויתו השתתפו כ !850,000-אנשים.
ציונו בבית-העלמין סנהדריה שבירושלים.
אביו :ר' יעקב .אמו :מרת גורג'יה .אשתו :הרבנית מרגלית יוסף ע"ה (נישא בשנת ה'תש"ד []1944
בתו של ר' אברהם הלוי פטאל) .מרבותיו :הרב עזרא עטייה ,הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל.

בניו :הגאונים הרב יעקב זצ"ל -ראש ישיבת 'חזון יעקב' ,הרב יצחק -הראשון לציון ,מחבר
'ילקוט יוסף' וראש ישיבת 'חזון עובדיה' .הרב אברהם -רבה הראשי של חולון .הרב דוד -ראש
כולל 'יחווה דעת' ,מחבר ספרי הלכה ברורה ורבה של שכונת הר נוף בירושלים.
הרב משה יוסף -ראש ישיבת 'מאור ישראל' וראש בד"צ 'בית יוסף' .בנותיו :הרבנית עדינה (נישאה לגאון ר' עזרא בר
שלום ,דיין בבית הדין הרבני הגדול) ,הרבנית יפה כהן ,הרבנית רבקה (נישאה לגאון ר' יעקב צ'קוטאי ,רב העיר מודיעין-
מכבים-רעות) .הרבנית שרה (נישאה לגאון ר' מרדכי טולידאנו ,ראש בית מדרש 'יביע אומר' ואב"ד בירושלים) .הרבנית
לאה (נישאה לגאון ר' אהרן בוטבול ,רב אזורי חבל מודיעין) ,הרבנית מלכה ששון.
מספריו• :שו"ת יביע אומר -עשרה כרכים •שו"ת יחוה דעת -שישה כרכים •חזון עובדיה -שו"ת על הלכות פסח ופירוש על
ההגדה של פסח ,ימים נוראים וחגים •ליוויית חן -הלכות שבת על סדר שו"ע •טהרת הבית -שלושה כרכים •מאור ישראל-
פירושים על הש"ס •מאור ישראל טבעת המלך -על משנה תורה לרמב"ם •הליכות עולם -הערות והשגות על הבא"ח
(שמונה כרכים) •ענף עץ אבות -על פרקי אבות •כף החיים -השלמת חלק יורה דעה (עפ"י בקשת נכד כף החיים).

פ

עם אחת הזמינו את מרן לכנס נשים שהיה בבנייני האומה .כשרבינו נכנס לאולם ,השמיעו ברקע שיר על מרן (רבינו עובדיה וכו') .כשמרן
הגיע למקומו בשולחן הנשיאות ,הוא לא שם לב שהרמקול מופעל ושומעים אותו ,ובעצם שמעו כולם שאומר לעצמו" :זה לא אתה ,עובדיה!!
הם לא מתכוונים אליך ,עובדיה!" .לפתע ,רבינו שם לב ששומעים אותו ,ומיד השתתק...

באחת מנסיעותיו של מרן ברחבי תבל נזדמן פעם אחת למדינה בחו"ל והתאכסן שם בבית של אחד מבני אותה המדינה .ואישה אחת מבנות
אותה מדינה ,שלא זכתה לבנים שנים רבות התנדבה להכין לצדיק את האוכל .באחד הימים הכינה לרב דג בתנור והגישה לפניו שיאכל.
ולפני שהצדיק אכל ,נודע לו כי לפני כן הכינו בתנור עוף (ע"פ ההלכה הדג מותר באכילה) ,אולם הרב החמיר על עצמו ולא אכל מהדג אלא
לחם ומיני ירקות .האישה ,שעמדה במטבח וחיכתה לראות את הגאון אוכל ממעשה ידיה ,נדהמה לראות שלא נגע באותו הדג ,ומרוב צערה
התחילה לבכות בכי מר.
באו וסיפרו לצדיק ,שהמבשלת יושבת ובוכה והם אינם יודעים מדוע .אולם ,רבינו מיד הבין את הסיבה לכך ולכן ניגש אליה והתחיל לעודדה
ולפייסה שלא תיעלב ,ולא זז משם עד שבירך אותה שלשנה הבאה תזכה לבן זכר ,וכשראה מרן שנרגעה פנה לדרכו והלך .לאחר מספר
שנים הזדמן שוב הגאון לאותו מקום ואדם אחד ,שהיה עמו ילד קטן ,פנה לצדיק ושאלו" :האם הרב מכיר אותי?!" .אך מרן ענהו ,שאינו מכירו,
ואז סיפר לו האיש ,שהוא הבעל של אותה אישה שבישלה לפני שנים את הדג ,וזה הילד שנולד מברכתו!

ב

אחד הימים שביקר מרן בבית אחד מחתניו ,ראה את חתנו לוקח מברג ומנסה לתקן את ציר הדלת שהתקלקל .אמר לו מרן בפליאה" :לא
חבל?! לא חבל לך על הזמן? אני מציע שתביא בעל מלאכה שיתקן לך ,ואתה תשב ותלמד" .נודע ,שתמיד כשמרן זצ"ל היה נצרך בביתו
לתיקונים כלשהם ,אפילו קלים ,היה מורה לרבנית ע"ה ,שתביא בעל מלאכה ולשלם לו במיטב ,וכך נהג אף בזמנו בימים הקשים ,בהם
הפרוטה לא הייתה מצויה כל כך בכיסו  .כשנשאל מדוע הוא מביא בעל מלאכה לתיקון קל כזה ,לא חבל על הכסף? ענה הצדיק ואמר" :אני
קונה את הזמן היקר בכסף".

ס

יפרה פעם הרבנית ע"ה לאחד מתלמידי רבינו הי"ו :באחד הבקרים לא חשתי בטוב ,בקשתי מהרב שיקנה לחם אחד .אמרתי לו שהמכולת
למטה .אמר הרב' -בסדר' .והלך לקנות לחם ,ואני מחכה ומחכה ,עברה רבע שעה בערך עד שחזר .שאלתי אותו" :מה קרה לך? נבהלתי,
בסך הכל הזמן הדרוש להגיע למכולת וחזרה אינו עולה על שלוש-ארבע דקות ,איפה הלחם?" .אמר לי הרב" :הלכתי ולא מצאתי את המקום".
חייכתי ואמרתי לעצמי ,לא אשלח אותו שוב ,ודאי היה שקוע במחשבה באיזו סוגיה או בשאלה הלכתית.

ה ַ
ירת ַ
מ ַ
ש ִּ
שבָ ת
זְכּות ְ
השנה ה'תש"ל ,ראש עיריית הרצליה מעביר החלטה 'הרצליה
תהיה העיר השנייה בישראל ,שבה ייסעו אוטובוסים בשבת'.
הכרזתו של ראש העיר וזילזולו בפרהסיה בשבת קודש החרידה
כל לב ,שתדלנים יצאו דחופים ,גם מקורבים ואנשי קשר כולם
ניסו לסתום את הפרצה האיומה בחומת השבת ,אך הלה עמד
בעקשנות ודחה כל ניסיון להניאו ממעשיו ,ובשחצנות התריס
כלפי ה"מיעוט" הדתי ,שכופה דעתו על הרוב החילוני.

"אם כך ,יהיה סופך כסופו של המן הראשון" הפטיר דודי והמשיך
בדרכו .עברו מספר דקות ,ולפתע פתאום התמוטט הפריץ ונפח
נשמתו .ומדוע אני מספר לך את המעשה הזה?" המשיך הרבי
ואמר" ,ברצוני שתאמר לראש עיריית הרצליה את המילים שאשים
בפיך ,אותן בדיוק" :מי שרודף את דת ישראל ,סופו לא יהיה
טוב ...זכור זאת ,סופו לא יהיה טוב!" .ר' יוסף היה המום ,איך יעז
לומר לראש העיר מילים קשות שכאלה?

כאשר נכחו העסקנים לדעת ,כי דעתו של ראש העיר לא
תשתנה ,החליטו לצאת לרחובה של עיר ולזעוק ולהתחנן לפני
ה' .בשבת פרשת פנחס כ"א תמוז ה'תש"ל ,הכריזו מודעות ענק
על הפגנה ומחאה על תוכניתו הזדונית של ראש העיר.

קרא הרבי את פניו של ר' יוסף והוסיף "שים לב ,לא מעשיות מספר
אני לך ,כשתחזור להרצליה תיצור מיד קשר עם ראש העיר ותאמר
לו" :הרבי מצאנז אמר לספר לך את המעשה הזה ,כדי שתחדל
להילחם בקודשי ישראל ,ולא ,מרה תהיה אחריתך!".

הגיע יום שבת קודש .מאות מתפללים שמו פעמיהם לעבר
מקום ההפגנה כשבראש המחנה צועדים המרא דאתרא הרה"ג
יצחק יחיאל יעקובוביץ’ ,הרה"ג שמואל טוביאס והרה"ג חיים
יצחק הלוי.

יצא ר' יוסף מחדרו של הרבי וכולו המום ,כיצד יאמר לראש העיר
מילים שכאלו ,בפרט שהכיר בגאוותו ושחצנותו שלא ידעו גבולות.
"אולי" ,חשב בדעתו" ,אעביר לו זאת באופן שונה ,אולי בכתב ,אולי
ע"י שליח ,אולי בנימה אחרת ולא כה קשוחה"...

ראש העיר ,שהיה בביתו ,השתולל מזעם ואף פנה ישירות
למפקד תחנת המשטרה ,שיעצור את פורעי החוק למיניהם,
ואכן שלושה עשר מפגינים נעצרו ובהם כל שלושת הרבנים,
שהופיעו למעלה ,גם רבי יוסף יעקב יו"ר המועצה הדתית קיבל
זימון לבית המשפט בגין "הפרעה לסדר הציבורי"...

"אתה מפחד?" ,שאל ר' יוסף את עצמו" ,והרי הרבי ציווה עליך
להעביר מילים כדורבנות ובדיוק נמרץ ומה לך להסס?" מחשבות
רבות התרוצצו בראשו ,בגמר התפילה ,כשהגיע למשרדו ,אמר ר'
יוסף לעצמו :לעלות ללשכת ראש העיר הוא פשוט לא היה מסוגל,
אך דרך הטלפון יעביר את השליחות ,והמסר כפי שציווה עליו
הרבי ,והשי"ת יהיה בעזרו.

היהדות החרדית תססה מזעם' :שומו שמים ,הרי יש פה הוספת
חטא על פשע גם הכרזה על חילול שבת וגם מעצר שווא של
רבנים חשובים' .חודשיים לאחר מכן ,בין כסה לעשור ,בהאיר
והנץ השחר ,ור' יוסף יעקב מוצא עצמו יחד עם עוד מאות רבות
של יהודים באמירת סליחות בבית מדרשו של האדמו"ר מצאנז
זצוק"ל יע"א בעל ה"דברי יציב".
בסיום אמירת הסליחות החליט ר' יוסף להיכנס לרבי ולספר לו
על זלזולו של ראש העיר בקדושת השבת ומזה חודשים נוסעים
אוטובוסים בהרצליה בשבת קודש כבימות החול .הוא נעמד יחד
עם קבוצה של חסידים שאמורים היו להיכנס אל הקודש פנימה,
לפתע יצא הגבאי וקרא "הרבי חלש רק מי שיש לו עניין דחוף
רשאי להיכנס" .סיפר ר' יוסף לגבאי ,כי מדובר בעניין ציבורי רם
מעלה .שמע זאת הגבאי והכניסו ראשון לפני כולם.
הוא סיפר לרבי על המערכה המתחוללת בעירו הרצליה בנושא
חילולי השבת ,אשר עד עתה לא נשאה פרי ,הרבי הקשיב ועל
פניו ניבט כאב עמוק ,אך כאשר שמע את התבטאותו השחצנית
של ראש העיר נפלטה מפיו אנחה גדולה ומרה ,דממה
השתררה בחדר ,ולאחר רגעים ספורים פנה אליו הרבי ואמר לו:
"הקשב היטב! אספר לך סיפור":
"היה לי דוד ,שהיה צדיק וקדוש ,הוא התגורר בווינה (חתנו של
ר' ברוך מגארליץ זצוק"ל זיע"א) .מידי פעם היה נוהג לצאת
החוצה לשאוף אוויר צח ונקי .באחד הפעמים בעת הטיול בא
מולו פריץ אוסטרי וכשהבחין ברבי פנה אליו בשחצנות ואמר לו
"אתה הרב הגדול?"" -אכן"" ,אם כן אספר לך מי אני ,אני המן
השני!".

הטלפון צלצל ,ומעברו השני של הקו נשמעה המזכירה "לשכת ראש
העיר שלום"" .כאן יוסף יעקב ,יו"ר המועצה הדתית ,אני מעוניין
לדבר בדחיפות עם ראש העיר"" .מצטערת ,ראש העיר איננו
במשרדו ,ולמען האמת גם בביתו לא נמצא ,הוא ביקש לא
להטרידו ,אלא רק בדברים דחופים ביותר".
"אכן ,יש לי עניין דחוף וראשון במעלה"" .אמסור לו" השיבה,
וניתקה את שיחת הטלפון .שעה קלה לאחר מכן צלצל הטלפון,
מעבר לקו נשמע קולו של ראש העיר .בתחילה לא זיהה ר' יוסף את
קולו של האיש היהיר והגאוותן ,קולו נשמע שבור לרסיסים.
"תשמע מר יעקב ,אני זקוק לך בדחיפות ,לך ולקשר שלך עם הרבי
מצאנז דחוף!"" -הרבי מצאנז?" ,קרא ר' יוסף" ,מה קרה?" "קרה
דבר נורא ,הבן היקר והאהוב שלי שוכב כאן בבית הרפואה ונאבק
על חייו ,היתה תאונת דרכים קשה והוא נמצא בסכנת חיים ...אתה
שומע ,הוא עומד למות "...וכאן פרץ ראש העיר בבכי קורע לב,
"תיכנס בדחיפות לרבי שלך שיתפלל עליו שיחיה."...
הוא התייפח כילד קטן" ,אנא ,אנא ,תזדרז בטרם יהיה מאוחר"...
"אבל כיצד אוכל להיכנס אל הרבי בזמן שנושא השבת כה פרוץ ולא
בא אל תיקונו?"" -השבת" ,זעק ראש העיר" ,תאמר לרבי שעניין
השבת מסודר ,אין יותר אוטובוסים בשבת בהרצליה ,על
דיברתי!" .מיד התקשר ר' יוסף אל הרבי ומסר את מה שמסר.
חוקי השבת שבו אל העיר ,וכעבור ימים ספורים קבעו הרופאים
בתדהמה וללא כל הסבר רפואי ,כי בנו של ראש העיר ניצל
ממוות לחיים .על התיק נרשם בלורד אדום "נס רפואי".
לא בכדי אותיות "בראשית" הן" ...ירא-שבת!"...

הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
ע"ה שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
רפאל בן אסתר ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אור ה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה

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
גאולה בת טובה ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל מסעוד בן יקוט ז"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
יוסף בן סעדה 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 זהרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל

