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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
אברהם גורג'י בן דליה אפרת

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
אליהו בן רחל
זהבה בת שושנה רייזל
נעימה בת שרה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

פָּ ָּר ַׁשת וַׁיִּ ְק ָּרא -

"וַ ִּיקְ ָרא אֶ ל מ ֹשֶ ה וַי ְַדבֵּר ה' אֵּ לָ יו"
מובא במדרש (רבה א ,יג)" :מה בין נביאי ישראל
לנביאי אומות העולם? רבי חמא בר חנינא
אמר' :אין הקדוש ברוך הוא נגלה על אומות
העולם אלא בחצי דיבור' כמו שנאמר" :ויִקָ ר
אֱ ֹלקִ ים אֶׁ ל בִלעָ ם" (במדבר כג ,ד) ,אבל נביאי
ישראל בדיבור שלם ,שנאמר "ויִק ָרא אֶׁל מ ֹשֶׁ ה"
(ויקרא א ,א).

"רבי יששכר דכפר מנדי אמר :כך יהא שכרן,
אין לשון 'ויקר' אלא לשון טומאה ,כמו שנאמר:
"אֲ שֶׁ ר ֹלא י ִהי ֶׁה טָ הֹור מִ ק ֵּרה לָילָה" (דברים כג,
יא) .אבל נביאי ישראל בלשון קדושה ,בלשון
טהרה ,בלשון ברור ,בלשון שמלאכי השרת
מקלסין בו לקדוש ברוך הוא ,כמו שנאמר:
"וקָ ָרא זֶׁה אֶׁ ל זֶׁה וָאמר" (ישעיהו ו ,ג).
וב'ילקוט שמעוני' (הושע פרק י"ב ,סימן תקכ"ח)
מובא" :מה בין משה רבינו לכל הנביאים? רבי
יהודה אומר' :מתוך אספקלריה אחת ,שנאמר
"ּומראֶׁ ה וֹלא בחִ יד ֹת" (במדבר יב ,ח).

רבנן אמרי' :כל הנביאים ראו מתוך אספקלריה
מלוכלכת ,כמו שנאמר "וָאנֹכִי חָ זֹון הִ רבֵּיתִ י ּוביד
הּנבִיאִ ים אֲ דמֶׁ ה" (הושע יב ,יא) ומשה ראה מתוך
אספקלריה מצוחצחת שנאמרּ" :ותמֻ נת ה'
יבִיט" (במדבר יב ,ח).
בעל הטורים בפרשתנו כותב על הפסוק
"ויקרא" מדוע א' קטנה? רצה משה לכתוב
"ויקר" כדרך שנאמר בבלעם .ומשמעות הדבר
כאילו לא ניגלה לו ה' אלא במקרה.
גם כאשר שומע ציווי מפורש יוצא מפי ה' שעליו
לכתוב "ויקרא" ולא "ויקר" ,מצא דרך להמעיט
את כבודו וכתב את האות אלף קטנה.
נפלאים הם הדברים .נבואתו הייתה גדולה
יותר מכל הנביאים כמבואר ,בכל זאת רצה
להשפיל עצמו לכתוב באופן שיהיה נראה

לרפואה שלימה

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

פניני עין חמד

ִ
מדת הָ עֲ נָו ָה

פרשת ויקרא

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

(ויקרא א ,א)

כאילו הוא בדרגתו של בלעם!
לצד גדלותו הנפלאה של משה רבינו ,אנו
מוצאים את ענוותנותו המופלגת .בשעה
שנגלה אליו הקב"ה בסנה היה משה מסתיר
פניו "ויסתֵּ ר מ ֹשֶׁ ה פָ נָיו" (שמות ג ,ו).
בבקיעת ים סוף עמד מן הצד .אמר לו הקדוש
ברוך הוא" :ואתָ ה הָ ֵּרם אֶׁ ת מטָך ...על היָם
ּובקָ עֵּ הּו" (שמות יד ,טז) .בסיני עמד מן הצד.
אמר לו הקב"ה" :עֲ לֵּה אֶׁ ל ה' " (שמות כד ,א).
לומר שאם אין אתה עולה ,אין אחר עולה.
באוהל מועד עמד לו מן הצד .אמר לו הקב"ה:
"עד מתי אתה משפיל עצמך ,אין השעה
מצפה אלא לך" .תדע לך שהוא כן שמכולן לא
קרא הדיבור אלא למשה שנאמר "ויקרא אל
משה".
מה נואלו אנשים קטנים הרודפים אחר
השררה והגאווה ,וכמה היא ירודה מדרגתם.
כאשר רוצים הם להגדיל ולהבליט את עצמם,
הם משיגים את ההיפך כמו שאמר שלמה
המלך" :גאֲ ות ָאדָ ם תשפִילֶּׁנּו" (משלי כט ,כג).
זה היה סופו של בלעם הרשע .בראשית דרכו
הבליט את עצמו" :נאֻ ם ש ֹמֵּ ע אִ מ ֵּרי אֵּ ל וי ֹדֵּ ע
דעת עֶׁ ליֹון" (במדבר כד,טז) ולבסוף ירד
ממדרגתו עד שבירך את עצמוּ" :ותהִ י ַאחֲ ִריתִ י
כָמ ֹהּו" (במדבר כג ,י) ובתרגום" :כזעירא די
בהון" (הקטן מביניהם).
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
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להצלחת אברהם גורג'י דן דליה אפרת וב"ב
והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב
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להצלחת אלי ברוט ומשפחתו
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ט' אדר ב' ה'תשע"ט
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ִּ
ּפּורים

מהן המצוות בהן אנו חייבים בפורים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
בליל י"ד -בין הגברים ובין הנשים כולם חייבים במקרא מגילה .אישה המטפלת בילדים או חולה ל"ע ,חייב בעלה לדאוג
לה ,שתשמע את המגילה ממנו ,אם הוא בקי בקריאת המגילה .בכל מקרה ,ראוי ונכון לרב המקום לדאוג לכך ,שתהיה
לאחר קריאת המגילה לגברים קריאה נפרדת לנשים.
ביום י"ד – בין הגברים ובין הנשים חייבים שוב במקרא מגילה .לאחר מכן ייתן הבעל לחברו או לשכנו משלוח מנות  -וכן
האישה חייבת במשלוח מנות לחברתה .מעיקר הדין ,די במשלוח אחד ,שיש בו שני מיני מאכל .אולם ,כל המרבה ,הרי זה
משובח .מעיקר הדין ,יכול לצאת ידי חובת משלוח מנות בשני בקבוקי שתייה ,אולם המחמיר  -תבוא עליו ברכה .אדם
ששלח בגדים ,ספרים ,טבק או כסף  -דברים אלו אינם נחשבים כמנות .ואף אם הוא או אשתו אבלים תוך שנה או שלושים
או שבעה ,חייבים במשלוח מנות.
יש אומרים ,כי טעם המצווה הוא הגברת ֵּ
הרעות בין איש לאחיו (ר' שלמה אלקבץ בפירושו על מגילת אסתר) ,ויש הדורשים את
המילים" :משלוח מנות איש לרעהו" -רעהו ולא חברו ,דהיינו מי שהוא רע עימך ,ואליו להעביר את משלוח המנות ויש
האומרים כי הטעם הוא כדי לסייע לעניים ,המתביישים לבקש צדקה ,כך שיוכלו לקיים את סעודת הפורים מבלי להתבייש -
וכן ירגישו חלק מן הכלל ביום החגיגי (תרומת הדשן סימן קי"א).
לאחר מכן יש ליתן "מתנות לאביונים" לשני אביונים .שיעור מתנה ,שנותן לאביון הוא כדי סעודה ,שיכול לקנות לעצמו
(כגון :פיתה פלאפל ושתיה ,כ ₪ 20-לכל אביון) .אחד עבורו ואחד עבור אשתו ועבור כל אחד מבניו ,שהם מעל גיל י"ג .יש ליתן
ביום הפורים את הכסף לעני ,או ליתן לגבאי צדקה ,שאוסף עבורם ויזכה להם באותו היום.
וכן יש לערוך "סעודת פורים" .לכתחילה ,יעשה את הסעודה עם לחם ובברכת המזון יזכיר 'על הניסים' ,ואם שכח  -אינו
חוזר .ובסעודה זו אף האישה צריכה להשתתף .הגם שיש מצווה לשתות יין ולהתבסם (כיוון שכל הנס היה על ידי יין -ושתי
נטרדה במשתה היין ובאה אסתר ונבחרה למלכה במקומה וכן עניין מפלתו של המן היה על ידי היין) ,מכל מקום ,אם מחמת שכרותו
עלול לבוא לידי קלות ראש ,או זלזול ולו במצווה אחת ,מוטב שלא ישתכר.
מקומות ,אשר מוקפים חומה מימות יהושע בן-נון :אותן הלכות רק שמקיימן ב-ט"ו אדר!

ִּ
ּפּורים עֵּ ת ָרצֹון
פעם בסעודת פורים ,פנה האדמו"ר מגור זצ"ל ,הרב יצחק מאיר אלתר (בעל 'חידושי הרי"ם') ,אל חסידיו ואמר להם" :פורים
הוא עת רצון ,וכל מי שרוצה לבקש משהו יכול לבקש ,שהרי כתוב במגילה" :לעֲ ׂשֹות כִרצֹון אִ יש וָאִ יש" (אסתר א ,ח) ,ואומרים
חז"ל :שבפורים 'כָל הפֹושֵּ ט י ָד נֹותנִים לֹו'.
הרה"ק רבי אברהם אלימלך פרלוב מקארלין הי"ד פגש פעם בפורים אברך ,שהלך בדרך עם בתו הקטנה .שאל הרבי" :לאן
פניך מועדות?" ,השיב הלה ,שבתו סובלת ממיחושים שונים ,והוא הולך לרופא פלוני ,כדי שיבדוק אותה .תמה הרה"ק
מקארלין ושאל" :וכי בפורים הולכים לרופא? ה'שתיה' היא 'הרפואה' ביום פורים" ,ונתן לו משקה כדי לתת לה ,ואכן ,ברגע
שנתן לבתו הקטנה מה'משקה' ,נעלמו כל מכאוביה והתרפאה.

אנו מבקשים ,וממש מפילים תחינה מכם ,קוראי העלון לסייע לנו בהחזקת העלון
ותזכו בזכות הנפלאה של החזקת התורה
העלון ב"ה יוצא בכ 6,500-עותקים! אנו נמצאים בחובות מול בית-הדפוס וחייבים את עזרתכם.
עריכת העלון והפצתו נעשית ע"י מתנדבים כך שהתרומה הולכת ישירות אך ורק לבית-הדפוס!
אנא סייעו בעדנו להחזקת העלון! העלון אינו מכיל פרסומות.
זכות המצווה בעז"ה תעמוד לכם אלף המגן בבריאות ,הצלחה ,נחת מהילדים ,שידוכים ,זרע בר-קיימא ,פרנסה
בשפע וכל מילי דמיטב ולהבדיל גם לעילוי נשמה.

ניתן לתת את מחצית השקל לטובת העלון .למעוניינים ,נא לפנות לליאור .052-7652084
כמו כן ,ניתן לשלוח צ'ק ,לפקודת 'דפוסית' בצרוף קרוס (בית-הדפוס בו אנו מדפיסים) ולשלוח לכתובת למצוינת
למטה או להפקיד ישירות לחשבון -מס' בנק ( 10בנק לאומי) .סניף מס'  .678חשבון מס' 02798958
(החשבון ע"ש ליאור עצמון -בהפקדה בבנק לאומי)
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 -האדמו"ר הָ ַרב יֹוחָ ָנן סֹופֵּ ר מִּ עֶ ְרלֹוי זצ"ל
ְ

האדמו"ר הרב יוחנן סופר מערלוי זצ"ל הידוע כ'אמרי סופר' -נולד ב-י"ג בטבת
ה'תרפ"ג ( )1923בערלוי (הונגריה) .דור חמישי לחת"ם סופר .בצעירותו למד בישיבת ורפלט
עבודה
במחנות
העולם
מלחמת
במהלך
יארמאט.
בשם דוד
היה .נקרא
השנייה)1804
ה'תקס"ה (
בשנת
ימי -נולד
זצ"ל
מדינוב
ובישיבת שפירא
שבהונגריה הרב דוד
האדמו"ר
זצ"לאף
וחסידות על
יהודים להמשיך
שם
הקשיים .עצמו כי מעולם לא היה לו כלל
(שהעיד על
תורהמליז'נסק
בחיי דוד
המפורסם ר'
חיזק החסיד
על שם
לקח
")1946מהיכן
יששכר':
בשנתה'בני
שאל את
מזידיטשויב
אייכנשטיין
נעורים) .ר'
ת
הקים א
ה'תש"ז (
שבהונגריה.
בודפשט
אייזיקלעיר
יצחקהגיע
המלחמה
חטאת תום
לאחר
על
(כשהכוונה
גופים?"
בלא
נשמות
שהמה
בניו,
לשני
כאלה
יקרות
נשמות
שתי
מחותניערלוי עם בחורים שנותרו מקהילת ערלוי כאשר הרב עמד בראשה .בשנת ה'תש"י
ישיבת
משך מעולם
בשכונת אלו
התגורר נשמות
איתו.השיב כי
יששכר'
בחוריםה'בני
מלאנצהוט).
אלעזר
עלהאחיו,
רבינו ועל
בירושלים
קטמון
שלמדו
קבוצת
לארץר' עם
()1949
להמשיך
מאוד
קשה
האצילות
שמעולם
אף
"
:
אייזיק
יצחק
ר'
אמר
כך
על
האצילות.
ובמשך כ 40-שנה שימש כחבר נשיאות מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל" .לתקופה
ודאי כן
בירכך,
אמר
ישיבתיששכר'
עם ה'בני
התמזגו אם
נשמות ,אבל
הוא".הרב עקיבא סופר מח"ס "דעת סופר"),
בראשות
ושלים (
פרשבורג
קצרה
שיעור.
כמגיד
שימש
שם
בהיותו כבן שתים-עשרה שנים נישא ,והם גרו בכפר קטן סמוך לבערשט .ענוותן מופלא.
מערלוי .על
החיה מתים
ונושעו.
שמואל אליו
רבים פנו
בניסים.
)1952מלומד
הקודש.
בשנת רוח-
בעל
(על
אף שמעון
רבינואהל
ישיבת
בנימין את
אחיו ר'
הקים עם
ה'תשי"ג (
בן
מניחים
"אם
רבינו:
על
לרבנית
אמר
מבעלז
רוקח
שלום
השר
כי
החסידים
שמעו
גדלותו
שם סבו) בשכונת קטמון בירושלים .ייסד בתי כנסת וכוללים בריכוזים חרדיים בארץ ישראל
סופר'.מריזשין
הרה"ק
שהיהעלרבינו
במנוחה
לישון
ובחו"ליכולים
כזה
בנייני
אצלכתב
שם ה'
הראשונהתורה
בפעם ,ותלמודי
בקבר" .סופר'
אביו ,ה'יד
על שם
הקרויים
רצוני
מדינוב,
הצדיק
של
בנו
"אתם
תיכף:
לו
אמר
ידיו
את
כשאחז
,
נהור)
סגי
אז
(שהיה
מוסדות בגבעת משה שבירושלים והמכון להוצאת כתבי יד ,שהקים ע"ש ה'חת"ם סופר'.
במשך
והמתיקוי"גסוד
ללכת
הקהל
שפנה
ביחידות" ,ואחר
עמכם
לדבר
א'
באדר
הצדיקיםנפטר ב-
שנילצדקה.
ישבוהכל
חילק
תמיד
בכיסו.
כשפרוטה
הלך לישון
מעולם לא
שם
ועל
שעה ארוכה .החל לכהן כאדמו"ר לאחר פטירת אביו ב-י"ח טבת ה'תר"א ()1840
תשע"ו ( .)2016חי כ 93-שנים .ציונו בהר-המנוחות שבירושלים .בנו הגדול רבי משה מונה
העיר נקרא שמו עד היום ר' דוד'ל מדינוב .נפטר ב-י"ט אדר ה'תרל"ד ( .)1874חי כ70-
כאדמו"ר אחרי אביו.
שנים .ציונו בדינוב ליד אביו.
סבא (מצד אביו) :האדמו"ר ר' שמעון (רבה של ערלוי ,בן ה'כתב סופר' אב"ד פרשבורג).
סבא :ר' פסח (מצד אביו) .סבתא :איטה (מצד אביו) .אביו :האדמו"ר ר' צבי אלימלך (בעל
טושנא
סבא (מצד אימו) :ר' יוסף אשר הלוי פולאק .אביו :האדמו"ר ר' משה .אימו :מרת
ה'בני יששכר' מדינוב) .אימו :מרת חנה מירל .בניו :האדמו"ר ר' ישעיהו נפתלי הירץ מדינוב,
שנפלד .אשתו :מרת מרים (בת ר' יעקב פאלל ,נכד של אחות החת"ם סופר) .מרבותיו :אביו,
האדמו"ר ר' מאיר יהודה מבוקווסק והאדמו"ר ר' צבי אלימלך מבלאז'וב.
ר' משה .סבו ,ר' שמעון .האדמו"ר ר' אהרון רוקח מבעלז ,האדמו"ר ר' יעקב יוסף טברסקי
חתניו :ר' אלתר משה חיים בן רבי יעקב יוסף מגלגוב ,ר' טוביה ממיידאן ,ר' יהודה רוקח
מסקווירה ,ר' יוסף אשר הלוי פולאק ,ר' חיים אהרן דוד דויטש הי"ד (רב העיר באלאשא-
מדינוב ור' מנדל מרופשיץ .מרבותיו :האדמו"ר ר' ישראל מרוז'ין ,האדמו"ר ר' שלום
יארמוט) .מתלמידיו :ר' יעקב יוסף זינגר.
מבעלז ור' שמעון מירוסלב .מספריו• :צמח דוד.
ילדיו :האדמו"ר ר' משה (רב קהילת ערלוי בירושלים ,חתן ר' משולם יששכר אשכנזי) ,ר' יעקב (רב
ראשהמזיגה
ובעל (בית
לתפילה.
מיוחד
ביהמ"ד
ולא היה
יהודים
עילית,מעט
לדינוב גרו
הסמוכה
ב
ישיבת
בנימין
שמואל
אברהם
להם ר'
דוידוביץ),
מרדכי
חתן ר'
בביתר
קטנה סופר'
עיר 'כתב
קהילת
להפריע
היה
שרגיל
אחד
שיכור
גוי
שם
והיה
הציבור.
לתפילת
שלו
המזיגה
בבית
מקום
קבע
ערלוי) ,ר' שמעון (רב בית המדרש 'תורת משה' בצפת) ,ר' עקיבא מנחם (רב קהילת ערלוי בבני
לתפילתם ,ותמיד חשב מזימות שונות להפריע ולא יכלו לו .פעם אחת הגיע זמן התפילה והגוי לא
רצה,
ברק ,חתן ר' בעריש וייס) ,ר' זלמן ישעיה דוד (רב קהילת ערלוי בבורו פארק ,חתן ר' ניישלאס)
לצאת מבית-המרזח .מאחר שבעל בית המזיגה לא הצליח להוציאו ,לפיכך ניגש אליו ונתן לו מכה על
באלעד) .מספריו• :אמרי סופר •אפריון חתנים •יומין דחנוכה
ערלוי
קהילת
אהרון (רב
פגר מת.
הגוי
בחוזקה ,ונפל
ר'לחיו
•קינה לשואה.

נבהלו היהודים מאוד מזה ,כי ידעו אלו עלילות וצרות צרורות עלולות לבוא עקב מיתת הגוי .לפיכך
בבכי
מתגוללים
התלמידים
המזיגהאתעםהמוני
בכדי -ראינו
יצא שלא
אומר,
בקודש
הגוי רוזמן,
את בער
הורידויעקב
ה רב
עגלה כדי
על גבי
שני שליחים
בעל בית
ומיד
המשמשאותו,
למרתף ונעלו
אוהב,
לאב
בנים
כשל
הייתה
התחושה
כי
נכוחה,
לראות
יכלו
הנפש
סערת
על
הקדוש.
רבינו
בהלוויית
להגיע לרבינו .הצדיק ,שהרגיש הכול ברוח קדשו ,ציווה לפני כן לגבאי בייניש ,שיסגור הדלתות
הכול .הרבי ,הראש ישיבה ,המורה דרך והדוגמא האישית .כל
הרבי היה
מעבר
והרבה
בשבילנואליו.
אדם להיכנס
לכך .לשום
ואל יניח
והחלונות
תלמיד בישיבה היה אצלו כבן יחיד.
שנכמרו
והצרה ,עד
מגודל
לבכות
חסידותהתחילו
ומייסד לרבינו
משינאוואלהיכנס
שאי אפשר
השלוחים וראו,
כשהגיעו
בצל רבינו
הפחד לשבות
נסע פעם
זיע"א)
שינאווא
יחזקאל'
זצ"ל (ה'דברי
רה"ק ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם
מדרשו
לבית
התכנסו
דערלוי
הת"תים
רשת
תלמידי
שכל
נהוג,
היה
החנוכה,
והםבימי
שנים
כשלוש
לפני
הולכים
כך
רוצח,
אתה
"
המרזח:
בית
בעל
על
רבינו
צעק
מיד
להיכנס.
הורשו
עליהם,
רחמי ו
סיפר לאביו האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז (ה'דברי חיים' זיע"א) בהתפעלות ,כי בעת
בשבת פרשת יתרו .כאשר חזר משם,
החמד,
עתהילדי
אוכלעברו לפניו כל
המסיבה
בשיאה של
הקדוש.
בזיו פניו
לחזות
נתן
עלילות".
יעלילו
"רבי ,מה
ואמר:
מפיו בכי
ולהתברךהאיש
בעתבכה
אדם?".
והורגים
וכאשר
עלינוזאת",
להראות לך
לעשות? יכול
"אם תרצה ,גם אני
לו אביו:
מראמר
ממש.
תורה
מתן
ים כמו
קריאת עשרת הדיברות ראה קולות וברק
ותאמרו
פני הגוי
פעמים על
המטפחת
והעבירו
לביתכם
שראה"לכו
להם:
ואמר
מטפחתו
כברגםאת
רבינו
הבאה ,להם
בכלליות על
מברכתו
זהג'ויאציל
את ממנהגו
שיחדל
בקודש
המשמשים
הפצירו בו
אביו עליו,
גברה
שחולשתו
בפעםכיוון
מתיקה.
מידיו דבר
וקיבלו
רבינו.
אצל
כזו,
התגלות
הראה לו
הדיברות
עשרת
קראו
.
לביתך"
שתלך
עליך,
מצווה
מירל
חנה
בן
דוד
מדינוב
הרב
"
באוזניו:
צעירי הצאן .אך הרבי לא וויתר .הוא רצה שיעברו לפניו אחד אחד ,בהראותו פנים שוחקות ואוהבות לכל עלם רך .מדובר בכ 900-ילדים
עם אחת כשהיה אצל הרה"ק המקובל צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב זי"ע עישן רבינו מקטרת ,ונכנס הרה"ק ר' צבי ואמר ,שהוא
האדמו"ר
הפציר בו
באופק ,ולכן
המשתרך לא
וסופו של
מאוד
בלי עין -הרע! ראינו שהמאמץ כבד עבורו
"היכן
מקומועליו:
ממלאצעקה
בנו אשתו
לביתו,
כאשר הגיע
נראה לביתו.
רגליו והלך
התור הגוי על
ומיד עמד
כן,
עשו
השלוחים
המעשן.
בכלליות.זה
מרגיש ריח של קטורת ,ורוצה לדעת ,מי
לביתו
בשובו
ומחצה!
שעתיים
לכדי
שהתמשך
דבר
התלמידים,
לאחרון
עד
וויתר
לא
הרבי
אך
שליט"א שיפרוש למנוחה ויברך היית עד עכשיו?" .הוא ישב על כסאו וביקש ממנה ,שתכין עבורו כוס תה .המילים הללו הרתיחו אותה,
אל כל
כדי להיות
תוךצריך
שהיחס
להראות דרך
המתמשך .אך
עבורי עד
של
החבטות
למלמדים ,עליו.
עכשיו?!" .והתנפלה
רציתי עד
היכן היית
המאמץ אביא לך?
מאודרו" :תה
צעקה לעב
נענה ואמר לסובביו" :אכן קשה היהוהיא
אורה.מחשבה לצרכים הייחודיים של כל אחד
והקדשת
לב
שימת
מתוך
וחיבה,
כבוד
מתוך
ובפרטיות,
ילד וילד באופן אישי ,באבהיות אשתו ,נפל הגוי שנית פֶׁ גר על הארץ .וליהודים הייתה
ואחד".
היותו כבן שתים -עשרה שנים נישא ,והם גרו בכפר קטן סמוך לבערשט .בנו (האדמו"ר רבי צבי
רבינו יצא
התברר כי
הגיעלוהצדיק
בוקר
לפנות
שבשעה
הופתע
במיטתו ,הבחור
כלתו
שיראה את
לחדרו .לו,
אישה ,אמר
לקחת
נסע,
שלושאביו
שכאשר
לגלות,רבינו,
מספר על
מבלאז'וב)
כאשר אחד הבחורים הצטנן ושכב אלימלך
בשלומו.
לשאולהקידושין .אולם רבינו סירב .כאשר אמר לו' :הלא אמרו רז"ל אסור לקדש אישה ,עד שיראנה',
בקור הלילה של חודשי החורף כדי קודם
שלעולם
הצדיקאצלי כי
אינו שייך
בעיניו ,וזה
תתגנה
יראנה
רז"ל ,שמא
בצפתטעם
משה הלא
ה גה"צ ר' שמעון ,רב קהילת תורתהשיב-
בטוח,קטן כיועץ
אניבשכר
הסתפק
מהישיבה.
משכורת
ואחרלאכךנטל
מעולם
רבינו כי
סיפר על
של
מדרגה
לו
שהייתה
אבי,
על
אמר
זצ"ל
מורי
כי
בותא,
ר
זאת
"ואין
ואמר:
בנו
וסיים
.
אראנה"
לא לקח רק עד גיל  .65לאחר מכן לא הסכים לקחת ,בטענה ,שהוא הגיע לגמלאות ואינו יודע אם מותר
המכון להוצאת כתבי החת"ס וגם זאת
פלטי בן ליש".
לו עוד לקחת כסף.

ה
פ

ב

כ ל הפדיונות שהגיעו אליו לצד פתקאות היה שולח מיד לישיבה .לא אחת כשהתעוררה לו שאלה ,היה קורע את הצ'קים שקיבל ומשליכם,
וכאשר הגיע התורם ,הוציא לו את הצ'ק הקרוע והחזיר לו .גם כשהיה מדובר במזומן ,היה רבינו שומר את הכסף ,ובהזדמנות הראשונה
כשהגיע התורם ,הוא החזיר לו את הכסף.
(מעובד מתוך 'שופריה דרבי יוחנן' -המבשר)

תפִּ לָ ה
כֹ ָ
של ְ
חּה ֶ
כשעם ישראל שמעו על אותה גזירה נוראה של המן הרשע,
כשבדרך הטבע לא היה כל סיכוי להינצל ממנה ,שכן
אֲ חשו ֵּרֹוש מלך על כל העולם ,הבינו ,כי רק בורא העולם
יכול להושיע ,ואכן תפילות רבות עשו את דרכן אליו.
אין ספק ,שהתפילות היו מעומק הלב ,בבכיות עצומות ,שכן
כאשר האדם נמצא במצב ,שאינו רואה שום יכולת לצאת
ממנו ,אין ספק ,שבאותו הזמן התפילה היוצאת תהיה
מעומק הלב ויש בכוחה כדי להגיע עד כסא הכבוד ולשנות
את כל איתני הטבע.
להלן סיפור ,המעובד מתוך הספר הנפלא 'ברכת דוד'
שהביא את הסיפור מתוך 'שלישי באשמורת' אותו מספרת
הרבנית בת שבע קניבסקי ע"ה ,לאחר שהגיעה אליה אישה
ובפיה סיפור מצמרר:
"לבתה בת השתים-עשרה התגלה גידול בגזע המוח ל"ע,
הרופאים לאחר התייעצות עם מומחים הגיעו למסקנה ,שלא
קיים כל סיכוי להבראתה ,כיוון שאין אפשרות לנתח בגזע
המוח ,שהוא מקום רגיש וחשוף לסכנות".
עצובה ובוכיה הגיעה אימה של הילדה החולה לביתי
בבקשה למתן עצה טובה .לנוכח המצב העגום שאלתי
אותה" :האם את שומרת שבת?" האישה השיבה בחיוב.
"האם את מתפללת?"" -אין לי זמן  ,"....אמרה האישה.
"אני מטופלת בילדים קטנים ואיני מוצאת דקות פנויות
לתפילה" ,המשיכה להסביר .ביקשתי ,איפוא ,ממנה:
"התפללי לפחות פעם אחת ביום .תפילה אחת מן הסידור
בכוונה ,מכל הלב ובקדושה".
האם קיבלה על עצמה להתפלל בכל יום תפילה אחת מן
הסידור בכוונה ויצאה את ביתי .טרם יציאתה ביקשתי
ממנה ,שתדווח לי ,מה שלום הילדה החולה.
ואכן ,בכל מספר ימים הגיע אליי ילד קטן ,אחיה של הילדה
החולה ודיווח ,כי הילדה חשה יותר ויותר טוב ב"ה .פחות
מתעלפת וממש ההטבה ניכרת לעין.
גם הרופאים שמעו ממנה ,את אשר יעצתי לה ומה שהיא
קיבלה על עצמה ,והם אכן נוכחו לדעת ,כי ב"ה ,ישנה
התקדמות רפואית ניכרת.
לאור זאת הם קיימו דיון מחודש ובסופו החליטו ,כי כעת
כבר יש מקום לניתוח ראש ,אך התעקשו ,שיש לשלוח את
הילדה לאחת מארצות אירופה ,לבית-רפואה ידוע ,בו עבד
רופא בינלאומי מפורסם ,מומחה לניתוחי ראש ,ויש לו
הצלחות רבות במצבים מורכבים כעין אלו.
נקבע מועד לניתוח ,מועד הנסיעה הלך והתקרב ,אך יחד
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
מיכל רבה בת שרה ע"ה
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

עימו הלך והשתפר גם מצבה של הילדה .המשפחה התמלאה
לבטים וספיקות בשל מצב הילדה" :מה לעשות? האם לנסוע
כמתוכנן לניתוח או לבטל את הנסיעה?" הם פנו אליי ,ואני
השבתי בזו הלשון" :הישועה תבוא ,כשהילדה תהיה בחוץ
לארץ".
כיוון שהאם ילדה בזמן ההוא בשעה טובה ומוצלחת ,היא
הוכרחה להישאר בישראל ,ואבי המשפחה בלווית בנו הנשוי
התארגנו ונסעו לאירופה עם הילדה החולה ובאמתחתם כל
הצילומים ,הבדיקות וההמלצות העדכניות של הרופאים
לניתוח דחוף.
כשהם הגיעו אל המנתח המפורסם ,הוא בדק שוב את הילדה,
בחן את הצילומים ,הבדיקות וכל יתר המסמכים ,והוא הסכים
לכל המלצות הרופאים ,כי אכן יש צורך לנתח מוקדם ככל
האפשר ואף קבע מועד דחוף לכך.
הזמן המיועד הגיע והילדה אושפזה בבית-הרפואה לקראת
הניתוח ,היא הייתה שרויה בצום לפי ההוראות ,שנתן הרופא,
ממתינה לבוא הרופא המרדים ,שירדים אותה למשך שתים-
עשרה שעות רצופות!.
רגע לפני ההרדמה החליט הרופא לפתע ,ללא כל הסבר:
"זוהי הרדמה רווית סיכונים ,לכן אני מייעץ לערוך שוב
צילום לילדה ולבדוק ,האם ניתן להרדימה פחות משתים-
עשרה שעות כדי למזער סיכונים מיותרים".
הצילום התבצע ,וכולם המתינו במתח לתוצאות .את מה שראו
שם – איש לא שיער ותיכנן מראש .נס!!!
במקום הגידול המסוכן התגלה כתם קטן בלבד .הרופא לא
האמין למראה עיניו .הוא חשב ,כי אינו רואה נכון ובדק שוב
ושוב את התוצאות .לבסוף ביקש להמתין שבועיים ימים ,ואז
לערוך לילדה בדיקת סי .טי .נוספת ,שתאמת ליתר ביטחון את
הפלא הגדול.
שליחי המשפחה באו אליי לספר לי על הישועה הפתאומית
ושאלו" :האם להישאר שם שבועיים נוספים ולבצע את
בדיקת הסי .טי .או לחזור לישראל ולבצע כאן את
הבדיקה?" .השבתי להם" :ב"ה ,הישועה כבר הייתה .אפשר
כבר לחזור לארץ ישראל".
כאן בארץ ,לאחר שבועיים ,שלחו הרופאים את הילדה
לבדיקות סי .טי .ונוכחו לדעת ,שלא רק שהגידול הנוראי
איננו ,גם הכתם הקטן נעלם כלא היה!
אני בכל פעם מתרגשת מהסיפור הזה מחדש :בואו וראו
כמה גדול הוא כוחה של תפילה בכוונה .מכאן אני שולחת
תחינה לכל אחד ואחת מישראל' :אנא ,השתדלו להתפלל
לפחות פעם ביום תפילה אחת מתוך הסידור ובכוונה!'.

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
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
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

