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הצלחה בגו"ר

ַׁשבָּתָּחֹלָּהַׁ ּמוֹעֵ דָּסֻ ּכ ָּוֹתָּ–ָּ
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" ַּבסֻּ כ ֹּת תֵּ שְׁ בּו שִׁ ְׁבעַּ ת י ָמִׁ ים כָל הָ אֶ ז ְָׁרח ְׁביִׁשְׁ ָראֵּ ל יֵּשְׁ בּו ַּבסֻּ כ ֹּת"
נּותא
ָּ
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מהֵ ָּ
צִלָּ ּה ִד ְ

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

(ויקרא כג ,מב)

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

יש להבין מדוע חזר הכתוב" :כָּל הָּ אֶ ז ְָּרח
ְבי ִשְ ָּראֵ ל י ֵשְ בּו בַסֻ כת" (ויקרא כג ,מב) .הרי כבר
נאמר "בַסֻ כת תֵ שְ בּו שִ בְעַ ת י ָּמִ ים"?

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

וראיתי שישנם מפרשים שהסבירו ,על פי
דברי הזוהר הקדוש (פרשת אמור)" :כל האזרח
בישראל ישבו בסוכות -כל מאן דאיהו משרשא
וגזעא קדישא דישראל ישבו בסוכות ,תחת
צלא דמהימנותא ,ומאן דליתיה מגזעא
ושרשא קדישא דישראל ,לא יתיב בהו ויפוק
גרמיה מתחות צלא דמהימנותא".

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

(ביאור המשפט הוא -כל מי שהוא משורש
וגזע קדוש של ישראל ישבו בסוכות ,תחת
צלא דמיהמנותא ,ומי שאינו מגזע ושורש
קדוש של ישראל אינו יושב בהם ויוציא עצמו
מתחת צלא דמהימנותא).

זיווג הגון וכשר במהרה

זרע קודש בר קיימא

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

משה בן גורג'יה ז"ל

הרי שדווקא מי שהוא משורש וגזע של ישראל
זוכה לישב בסוכה ומשום כך כפל הפסוק "כל
האזרח בישראל -ישבו בסוכות".
אולם עדיין יש לבאר ,מדוע דווקא במצווה זו
הבדילה התורה בין מי שהוא קדוש בקדושת
ישראל ,לבין מי שאינו קדוש בקדושה זו ,ולא
במצוות אחרות?
ונראה לבאר זאת ,על פי התוספתא בסוכה,
שמצוות סוכה היא זכר לענני הכבוד שהקיפו
את ישראל במדבר" :אחד מימינם ואחד
משמאלם ,אחד לפניהם ואחד לאחריהם,
ואחד למעלה מראשיהם ואחד לשכינה
שביניהם ,ועמוד ענן שהיה מקדים לפניהם".

לרפואה שלימה
לרפואה שלימה

פניני עין חמד

וכיוון שענני הכבוד היו האות לכריתת
הברית שבין ישראל לאביהם שבשמים ,על
כן ציווה הקב"ה לעשות זכר לאותם ענני
הכבוד ,כדי לעורר בכל שנה ושנה את
מעלתם של אותם עננים ,שהיוו את הביטוי
לכריתת הברית הנצחית בין ישראל
לאביהם שבשמים.
ודבר זה נרמז בפסוק" :כִי בַסֻ כֹות הֹושַ ב ִ
ְתי
אֶ ת ְבנֵי י ִשְ ָּראֵ ל בְהֹוצִיאִ י אֹותָּ ם מֵ אֶ ֶרץ
מִ צ ְָּרי ִם" (ויקרא כג ,מג).
על פי זה ,יתבאר היטב מדוע דווקא במצוה
זו הבדילה התורה בין מי שקדוש בקדושת
ישראל ,לבין מי שאינו קדוש בקדושה זו,
שהרי דווקא האזרח בישראל" -כל מאן
דאיהו משרשא וגזעא קדישא דישראל"-
המקיים את רצון בוראו מתוך רצון
ומאהבה .אולם מי שאינו קדוש בקדושה
זו ,אינו זוכה לקיימה כראוי.
בברכת שבת שלום וחג שמח
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

עננים אלו ,קדמו לכל שאר העניינים להם זכו
ישראל בזמן יציאתם ממצרים ובעת לכתם

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

במדבר -קריעת ים סוף ,מתן תורה ,ירידת
המן והבאר -ואם כן הם היו הביטוי ,הן
לראשית השראת שכינתו של הבורא יתברך
בקרב ישראל ,כאשר כרת עם ישראל ברית
בהוציאו אותם מארץ מצרים.
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זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי
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לרפואה שלימה
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ציון בן צ'חלה
והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

שבת חוה"מ סוכות

כ' אדר ה'תשע"ט
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ממתי מתחילים לומר "משיב הרוח" ומהן ההלכות הנוגעות בדבר?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
ִ
מתחילים לומר "מַ שִ יב הָּ רּוחַ
ּומֹוריד הַ גֶשֶ ם" בתפילת מוסף של שמחת תורה ,והזכרה זו אינה שאלה ובקשה על הגשם ,אלא
היא שבח להשם יתברך ,ולכן הזכרה זו נקראת "גְבּורֹות גְשָּ מִ ים" ,אבל שאלת טל ומטר שבברכת השנים ,היא בקשה
מהשם יתברך על הגשם ,וישנם כמה הבדלים בהלכה בין הזכרת גבורות גשמים שבברכת "אַ ָּתה ִגיבֹור" ,לבין שאלת טל
ומטר שבברכת השנים .ההבדל הראשון הוא ,שמזכירים גבורות גשמים כבר מתפילת מוסף של שמחת תורה ,ואילו שאלת
גשמים אינה אלא מליל ז' במר-חשוון כפי שיתבאר בהלכות הבאות .ואמרו בגמרא (ברכות לג:).



מזכירים גבורות גשמים בברכת "אַ תָּ ה ִגיבֹור" ,משום שהיא ברכה על תחיית המתים ,ומתוך שירידת גשמים
שקולה כנגד תחיית המתים לפיכך קבעוה בתחיית המתים.
שאלת גשמים קבעו בברכת השנים משום שהיא ברכה על פרנסה ,וירידת גשמים גם היא עניין פרנסה לעולם.

ִ
"מֹוריד הַ טָּ ל" ,ולמנהג זה אם שכח
מנהג הספרדים וחלק מעדות האשכנזים ,שבימות הקיץ אומרים בברכת "אַ ָּתה ִגיבֹור"
לומר 'משיב הרוח' ואמר 'מוריד הטל' וכבר סיים ברכת מחיה המתים ,אינו חוזר .אבל אם לא הזכיר 'משיב הרוח' וגם לא
הזכיר מוריד הטל (כמנהג חלק מעדות האשכנזים בימות הקיץ) ,אם לא התחיל עדיין ברכת "אַ ָּתה קָּ דֹוש" ,יאמר "מַ שִ יב הָּ רּוחַ
ִ
ּומֹוריד הַ גֶשֶ ם" בין ברכת 'מחיה המתים' לברכת 'האל הקדוש' וימשיך תפילתו ,ואם התחיל כבר ברכת "האל הקדוש" אין לו
תקנה ויחזור לראש התפילה.
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ּופ ְׁ
כל תלמידי הגאון ר' אליהו זלמן מוילנא (הגאון מוילנא) ומקורביו ידעו ,שבימי החג לובשות פניו ארשת שונה לחלוטין .ואף
שמצוות "ושמחת בחגך" היא מן המצוות הקשות ביותר ,שהרי צריכים לשמוח בלא הפסק שבעה ימים רצופים ,קיימה הגאון
בהידור רב .פני קודשו הוארו בזיו יקרות ולא הועם זוהרם במשך כל שבעת ימי החג.
באחת הפעמים נכנסו תלמידיו כדי להקביל את פני רבם ברגל ,והתפלאו מאוד לראותו בפנים חתומות ועצובות .כששאלוהו
על כך וביקשו ,שישתף אותם בצערו ,לא רצה הגאון לגלות להם את סיבת עיצבונו ,אך מאחר שהתלמידים ביקשו והפצירו
בו מאוד ,גילה להם את הסיבה .וכה סיפר להם:
בלילה הקודם היה לו בחלומו גילוי על הפסוק "עֲ לּו זֶה ַבנֶגֶב ו ַעֲ לִיתֶ ם אֶ ת הָּ הָּ ר" (במדבר יג ,יז) הנאמר בפרשת המרגלים,
וכשקם בבוקר ,עקב חביבות הגילוי ,לא יכול היה להתאפק והרהר בדברים שגילו לו ,למרות שהגאון עצמו פסק ,שלפני
ברכות התורה אסור אף להרהר בדברי תורה.
לפתע נשכח ממנו כל הגילוי ונעלם .וסיים את דבריו באומרו "ועל זה אני בוכה" .והוסיף הגאון" :ואם תבקשו להבין מה
מיוחד בגילוי זה ,הרי שגילוי זה כלל אלפיים ומאתים ושישים פירושים על אותו פסוק! וגם בפירוש אחד מכל אלה" ,אמר
הגאון לתלמידיו" ,יכולתי לראות כל סודות הבריאה ,מתחילתם ועד סופם"( .גאון מוילנא)

סגולות לחג הסוכות הקדוש!
.1
.2
.3
.4
.5

סגולה לרפואה -ידליק נר בכל יום לאושפיזין שבאותו היום.
סגולה לאדם שיש לו מחלוקות בביתו -ילמד את מסכת סוכה בתוך הסוכה.
סגולה לזרע של קיימא -יתלו שבעה רימונים בשבע סוכות של רבנים ,ולאחר סוכות יעשו מיץ מהרימונים הללו .ומהכמות
הזאת יש לחלק למספר נשים לשתות.
סגולה לבעל ייסורים -ינשק את קירות הסוכה ,כיוון שהן כולן במידת הרחמים.
סגולה לקדושה -יתלה בסוכה שמן זית וישאירו עד סוף החג כדי שישאב את קדושת הסוכה והאושפיזין ,ובשמן זה ידליק
את נרות חנוכה

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 – ( 05206329144הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

אִׁ ם ִׁראשֹונִׁים ְׁכמַּ לְׁ ָאכִׁים

צ'ֹורטָ קֹוב זצ"ל
ידמַּ ן מְׁ ְׁ
 -האדמו"ר ר' ָדוִׁד מ ֹּשֶ ה פְׁ ִׁר ְׁ

האדמו"ר הרב דוד משה פרידמן מצ'ורטקוב זצ"ל -נולד ב-ז' סיון ה'תקפ"ז ( -1827יום טוב שני של חג
שבועות) .מילדות שקד על לימוד התורה ,נודע במידותיו הנעלות ,בענוותנותו ובטוב ליבו .אהב כל יהודי

ובגיל שבע קיבל על עצמו לא להרע לשום בריה בעולם .אביו אמר עליו עוד בהיותו תינוק ,כי בקרבו
מקננת נשמה גדולה ,שתקרב את לבבות ישראל לאביהם שבשמים וכן מאחר והיה הבן החמישי לאביו
אמר עליו ,שהוא מכוון כנגד סדר קדשים .לאחר פטירת אביו בשנת ה'תרי"א ( )1850התיישב
בזלוטיפוטוק .בשנת ה'תרכ"ה ( )1865עבר לצ'ורטקוב ושם הקים את החסידות והיה אבי חסידות
צ'ורטקוב.
ייסד בית מדרש .שקד יומם ולילה על לימוד התורה הקדושה .בלילות ישן כשעתיים בלבד ,מיעט
באכילה והירבה בתעניות .רבים פנו אליו ונושעו .בעל רוח-הקודש .מעולם לא התערב במחלוקת,
הרגיש בכאב של כל יהודי .מפורסם כאיש קדוש ,שלא שח לעולם שיחה בטלה .תמך כספית בהקמת
בית הכנסת של צ'ורטקוב בצפת .סיפר ר' צבי דוד מו"צ ק"ק אסטילע ששמע מפי אשתו של רבינו,
שאמרה כי בעולם העליון תוכל להעיד עליו ,שלא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה .נפטר
ב-כ"א תשרי ה'תרס"ד ( ,)1903ביום הושענא רבא .חי כ 76-שנים.
סבא (מצד אביו) :ר' שלום שכנא .סבא (מצד אימו) :ר' משה אפרתי מברדיטשוב .אביו :האדמו"ר
ר' ישראל פרידמן מרוז'ין .אימו :מרת שרה .נשותיו :מרת פייגא (בת ר' אהרון טברסקי האדמו"ר מצ'רנוביל-
זיווג ראשון) ,מרת לאה רחל (בת אחיו הרה"ק ר' שלום יוסף מסדיגורא) .בניו (מזיווג ראשון) :האדמו"ר
ר' ישראל מצ'ורטקוב ור' נחום מרדכי .מרבותיו :אביו והאדמו"ר ר' אהרון טברסקי .מתלמידיו
הבולטים :ר' מאיר אריק ,ר' שלום מרדכי שבדרון מברז'אן ,ר' מרדכי חיים סלאנים ,ר' שמואל וינברג
(האדמו"ר מסלונים) .מספריו• :דברי דוד -ד"ת •שבות ישראל •תפארת אדם
לאחר הסתלקותו של האדמו"ר ר' ישראל מרוז'ין זיע"א ,הותיר הוא זוג תפילין ,שעבר אליו בירושה מאבי סבו ,המגיד
הקדוש ממזריטש .כל אחד מששת בניו הקדושים חפץ בתפילין הקדושות ,אולם נראה ,כי ר' דוד משה הצעיר
שבחבורה ,השתוקק יותר מכולם ,לשם כך אף הסכים לוותר על חלקו בשאר הירושה .לאחר דיון החליטו להטיל גורל
ולמסור את ההחלטה בידי שמים ,בגורל עלה שמו של רבינו.
חלפו שנים ,ערב אחד ישב ר' אברהם יעקב מסדיגורא (בנו הבכור של הצדיק מרוז'ין) עם קבוצה מחסידיו ,וסיפר על המגיד ממזריטש .ובתוך
כך עלה עניין התפילין של המגיד ושעלה בחלקו של אחיו .הוא תיאר כמה השתוקקו כל אחד מהאחים לזכות בתפילין" .העובדה ,שאחי ר' דוד
משה זכה בהן ,הייתה ההוכחה ,שהוא הראוי להן מכולנו" אמר .והנה הבחינו הנוכחים בחילופי מבטים בין שניים מהיושבים .לפתע קם אחד
מהם על רגליו ובקול רועד אמר" :רבי ,חברי ואני החלטנו ,כי הגיעה השעה לגלות סוד ששמרנו זמן רב ,מעשה שלא ייעשה עשינו ,סברנו,
שאנו עושים דבר טוב למען רבינו".
"זמן רב שכליותינו מייסרות אותנו על מעשינו ,אך הערב לאחר דברי הרבי על התפילין החלטנו לשים לכך קץ ולבקש מחילה על כך" .והנה קם
החסיד השני והחל לספר" :יום אחד ישבנו ודיברנו ,על כך שרבינו רצה את התפילין של המגיד הקדוש ,סברנו ,שהיות והוא הבכור ,הרי שלו
משפט הבכורה וראויות התפילין להיות שלו .באחד הימים התגנבנו לחדרו של ר' דוד משה ,פתחנו את הבתים של התפילין ,בחיל ורעדה
הוצאנו את הפרשיות והכנסנו במקומם פרשיות אחרות כשרות ומהודרות ,תפרנו מחדש את הבתים ויצאנו מהבית .רק לאחר מכן קלטנו את
חומרת המעשה שעשינו .לא ידענו מה לעשות בפרשיות הקדושות ,להחזירן למקומן  -חששנו שמא ניתפס ,אך גם להביאן לרבי חששנו .עתה
כשהחל הרבי לדבר בעניין ,ראינו בכך אות משמים ,כי עלינו לחשוף את חטאנו ולבקש כפרה" .בתוך כך הוציא חברו חבילה מכיס מעילו ובידיים
רועדות הניחה על השולחן ליד הרבי.
הסובבים התקשו להאמין ,כי שני אברכים יראי שמים מסוגלים היו לבצע מעשה כה חמור .מאידך חשבו כמה מהם  -אם ר' דוד משה המשיך
להתפלל באותן התפילין ולא חש בהחלפת הפרשיות ,ייתכן ויש בכך סימן ,שה תפילין של המגיד אינן מגיעות לו .הרבי פתח את החבילה והוציא
את הפרשיות ,הוא התבונן בהן ,ואז עטפן בחרדת קודש במטפחתו ,נשק להן והכניסן לכיס הפנימי של מעילו .הרבי ישב אחוז בשרעפים
ולפתע אמר" :אבקש מהנוכחים לשמור על סודיות מלאה .בעוד ימים אחדים אצא בעז"ה אל אחי .אם מישהו חפץ להצטרף ,הרשות נתונה".
בהגיע הרבי מסדיגורא בלוויית חסידיו לצ'ורטקוב ,יצא רבינו לקבל את פני אחיו בכבוד ואהבה.
למחרת בבוקר הכניס ר' דוד משה את אחיו לחדר שבו נהג להתכונן לתפילת שחרית טרם כניסתו לביה"מ .על השולחן היו מונחים שלושה
זוגות תפילין :רש"י ,רבינו תם ושימושא רבא .במרחק מה עמדה שקית התפילין של המגיד .הרבי מסדיגורא עקב אחר מעשי אחיו .רבינו הוציא
את התפילין של המגיד מהשקית ואחזן בשתי ידיו ,עצם עיניו ,לאחר כמה שניות פקח את עיניו ונאנח עמוקות ,החזירן לשולחן ,לקח את
התפילין שלו והניחן .תפילת שחרית תמה ,ושני האחים שבו לחדר כדי להניח את שני הזוגות הנוספים כמנהגם.
בעודם גוללים את רצועות התפילין ,שאל הרבי מסדיגורא על התפילין הקדושות של המגיד .פניו של רבינו עטו ארשת צער וקולו הסגיר שברון
לב" :בוקר אחד לפני זמן רב רציתי להניח תפילין כבכל יום ,והנה לפתע חשתי ,כי דבר מה השתנה ואיננו כתמול שלשום ,תמיד כאשר נטלתי
בידי את התפילין הקדושות של המגיד ,הייתי חש רטט קדושה ,אך באותה פעם לא רעדתי .נדמה היה ,כאילו הקדושה הסתלקה מהתפילין.
ברור שהחיסרון בי ,כנראה שנכשלתי בחטאי ,ושוב איני ראוי להניח את התפילין של המגיד".
"מאותו יום אני מפשפש במעשיי בכל יום ומשתוקק לדעת במה חטאתי ,וכיצד אוכל לתקן זאת ,בכל בוקר אני נוטל בידיי את התפילין כשליבי
שבור .אולי יכול אתה ,אחי היקר ,לתת לי עצה או תיקון" .הרבי מסדיגורא היה נרגש מאוד ".אחי האהוב ,יודע אני כי לחינם חושד אתה בעצמך,
ובטוחני ,כי אין אדם הראוי ממך להניחן ,ואכן בשל כך הגעתי לכאן" .או אז גילה לאחיו את המעשה לפרטיו ,כיצד פרשיות התפילין של המגיד
הוחלפו .הוא סיפר על חרטתם של החסידים ,וכאשר הוציא מכיסו את הפרשיות היקרות הוסיף" :בעצמי הגהתי את הפרשיות והן שלמות כפי
שהיו .הכנס אותן שוב לתוך הבתים ,ואני בטוח שאותם רגשות נעלים ישובו אליך כבראשונה" .את שמחתו של ר' דוד משה אין צורך לתאר ,זו
הייתה שמחה כפולה על שובן של התפילין ועל ביטול תחושת האשם ,שייסרה אותו.

מפְׁ לָ ָאה
ָ
י
ְׁשּועה ֻּ
אם נתבונן נראה ,כי בניגוד לשאר המצוות אותם מקיים
האדם רק בחלק מאבריו ,כאשר האדם נמצא בתוך הסוכה
כל כולו נמצא בתוכה .ואין אנו מודעים אלו ישועות אנו
יכולים לזכות בזכות הישיבה בסוכה .להלן סיפור מופלא
מתוך העלון 'אהבת ישראל' ובו ניתן ללמוד על כך.
הסיפור הוא מפי בעלת המעשה .היא הגיעה עם אחותה
ובנה בן השש כדי לבקש מהרב ברכה להצלחה וסיפרה
בצער ,כי בנה אמור לעבור ניתוח ראש קשה כשבוע לפני
חג הסוכות.
הרב שאל ,אם הם עושים סוכה בביתם והאישה השיבה
בשלילה והוסיפה שהם מתארחים אצל הגיס בסוכה .הרב
שאל" :האם את רוצה ברכה להצלחה בניתוח או שאת
מעדיפה שהילד יהא בריא ללא שום ניתוח?".
האם הייתה המומה מהשאלה ,וכמובן ענתה ,שהיא הייתה
מוותרת בשמחה על הניתוח שכן הוא טומן סכנות בחובו,
אך לצערה הרב ,לאחר מספר בדיקות על ידי מספר
רופאים נקבע חד משמעית ,כי יש לנתח בהקדם האפשרי.
הרב השיב" :אימא יקרה! לא שאלתי אותך מה אמר
הרופא ,אלא אם ברצונך לקבל רפואה שלימה ללא
ניתוח?" .האחות שהייתה איתה ענתה" :כן ,נשמח מאוד
ברפואה ללא ניתוח ,מה צריך לעשות בשביל זה?".
הרב ענה" :רק להקים סוכה ולשהות בה עם הילד כמה
שיותר בתוך הסוכה ואפילו לישון בסוכה ,וכמה שיותר
לשמוח בסוכה".
מובן שתשובה מעין זו הפליאה את האם ,שכן כיצד
השהייה בסוכה עשויה לרפא את בנה הקטן וללא כל צורך
בהתערבות חיצונית של ניתוח?

בסיכומו של עניין הרב הצליח לשכנעה ,והיא התקשרה
ממשרד הרב וביקשה לדחות את התור לניתוח .אולם הרב
תיקן ואמר" :אמרי נא ,שאת מבקשת לבטל ולא לדחות!".
האם מספרת ,כי הם בנו סוכה ענקית וחוץ מיציאות קצרות
לקניות ובישולים ,כל הזמן שהו בסוכה .אבל הילד כמעט ולא
יצא בכלל ,הם קנו לו משחקים כדי להנעים את זמנו בסוכה.
באמצע החג התקשרו מבית-הרפואה כדי לשאול מדוע הם לא
הגיעו לניתוח .והאם ענתה" :הילד שלי בריא לחלוטין בעזרת
ה' ולא זקוק לשום ניתוח".
הרופא שחשש מנזק בלתי הפיך החל לשכנע את האם לחזור
בדחיפות לבית-הרפואה ,אולם ,האם הייתה עקשנית בדעתה.
כשראה כן ,הציע שיעשו בדיקות חוזרות ,ואז יקבלו החלטה.
האם הסכימה ולקחה את בנה לבדיקות חוזרות .לפני
הבדיקה אמרה לרופא" :תתכונן טוב ,אתה הולך לראות נס
גמור" .לבטח הרופא לא האמין לרגע אחד לדברי האם.
כשהתוצאות היו בידו ,הוא קרא לאישה ואמר" :גברתי ,הכול
נעלם!" .האם ביקשה ,שיבצע את הבדיקה בשנית כדי לאשש
את תוצאות הבדיקה.
כאשר תוצאות הבדיקות היו זהות ובאופן חד משמעי ,ניכר כי
הכול נעלם ,שאל בתמיהה מופלאה את האישה" :מה
עשית?" -והיא השיבה" -ישנתי בסוכה".
האם גם הוסיפה וסיפרה ,כי אחיה סבל במשך שנים
ממיגרנות קשות מאוד ושום רפואה לא הועילה לו למגר את
התופעה .היא התייעצה ושאלה את הרב" :האם השהיה
בסוכה עשויה גם להועיל לאחי?" .לאחר התשובה החיובית,
האח נכנס לישון בסוכה וכל המיגרנות נעלמו כלא היו!

אנו נוהגים לברך אחד את השני בברכת "מֹועֲ ִׁדים לְׁ שִׁ מְׁ חָ ה" ויש לתהות לגבי המילה מועד שהיא דו-משמעית וגם מלשון נופל
ואם כן מהי השמחה?
אם נתבונן נגלה כי אותיות מיוחדות מרכיבות את המילה מועדהאדם מּועָּ ד לנפילה ולכן לעיתים הוא מֹועֵ ד ולאחר מכן

הוא מתחיל להיות דֹומֵ ע על מעשיו ומנסה להבין מַ דּועַ זה קרה לו כאשר הוא מּודָּ ע למצב ולגורמים לכך הוא עֹומֵ ד
ומתקן את מעשיו ונהיה יציב כמו עַ ּמּוד
נמצ א אם כן שכל אדם במסע חייו מועד באופן זה או אחר .אך עלינו לזכור ולהפנים שגם כאשר אנחנו מועדים ,צריכים אנו
להתחזק ולהוציא מכך את המיטב ולזכור כי אדם הנופל ,הוא זה שיכול להתמודד עם הניסיונות וכן "שֶ בַע י ִּפֹול צַדִ יק -ו ָּקָּ ם"
(משלי כד ,טז) .גם אחרי הנפילה ,החוכמה היא לקום ואם כן הקימה היא השמחה אחר הנפילה .וכן אמר ר' נחמן מברסלב:
"הירידה היא תכלית העליה" -נמצאנו למדים שכל ירידה היא לצורך עליה!

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
אורה 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 ד ינה ז"ל

