
 

 

 

 

 

 הצלחה בגו"ר

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

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 
 אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ברונן 

 משפ' שטרית                             רחל ברכה בת פדילה דליה
 רינה בת סימי וב"ב        נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן בן אסתר                       רונית בת סימי            
 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט

 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה
 אילן בן ג'וליאט   נתנאל בן ג'ינה                  

 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

 יטל בת שושנהשושנה שירה בת סילביה    מ
 

 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 
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 

 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

 כיריהמוריה בת רחל ברכה              נחום בן 
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה

 מישא אסתר בת זהרה          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        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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ת  שַׁ רָּ לַׁ פָּ שְׁ יִּ לֵּ ד כֵּיצ   - חוַׁ   לְלִהְתפ 

 

 בברכת שבת שלום 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 וישלחפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט כסליו "זט

מה ניתן : "נחרדו כולם ושאלו .המאה האחרונים
 ,אין מוצא: "אמר להם השועל ?".כעת לעשות

אלא שאחד אחד ניכנס למלך ונבקש על נפשנו 
אולי יתרצה המלך בתחנונינו  .ועל נפש משפחתנו

 ".לפניו
 

ומשפחתו, שיעקב היה  והנמשל הוא כלפי יעקב
גיבור חיל בכול המובנים וניתן היה לסמוך עליו 
ללא חשש שהרי מבחינה רוחנית יעקב התמודד 
ו וניצחו, ומבחינה גשמית גם כן  שָׂ מול שרו של עֵּ
היה גיבור גדול שהרי הוא זה שהרים את האבן 
מעל הבאר ואמרו חז"ל שזה היה כמסיר פקק 

 . מעל גבי החבית
 

יר במעבר יבוק את כל אשר לו, כולל וכן הוא העב
הבהמות והמטלטלים שהיו עימו, ולפי דברי 
רבותינו הניח רגל בצד אחד ורגל שניה בצד שני 

ואם כן בזה  .והעבירם מצד אל צד של הנחל
ו שָׂ . יכלה משפחתו לסמוך עליו שינצח את עֵּ

ויעקב הבין את הלך המחשבות שכך חושבים בני 
ד כדי שכול אחד משפחתו ולכך העבירם בנפר

 ישפוך את נפשו לפני הקב"ה ולא יסמכו עליו.
 

וזה מורה דרך לדורות הבאים שהולכים לבקש 
ברכה מגדולי ישראל או להשתטח בקברי 
הצדיקים, שתחילה יש לעורר את האדם שיתפלל 
בעצמו ויעלה את בקשתו בתחינה לפני הקב"ה, 

ת נ ְפׁשֹו ר  ע  מָׂ ב יֹודֵּ , ורק לאחר )משלי יד, י( "כי "לֵּ

שהתפלל וביקש בעצמו יכול להתפלל ולהוסיף 
]וחס , לבקש עוד סיוע מהצדיקים שתיענה בקשתו

כיוון  וחלילה להתפלל אל הצדיק בעצמו אלא בזכותו[
שתפילתו היא התפילה הראויה ותפילת וברכת 

                       הצדיקים היא רק תוספת.

 

 

פרשתנו מספרת באריכות רבה על המתנות 
ו ומפרטת התורה עזים מאתים  שָׂ ששלח יעקב ְלעֵּ

 וכו' ובסך הכול חמש מאות ושמונים בעלי חיים! 
 

וכן מצווה אותם יעקב ללכת בשורה עורפית ולא 
רחבה, וכן לשים רווח בין עדר ובין עדר כדי 

בונו של ובזה אולי ישביע את רעשייראה הרבה 
ו . אולם ביחס לבני ביתו יעקב מחלק את ֵעשָׂ

ֹּאֶמר ִאם  משפחתו לשני מחנות, וכמו שכתוב: "ו י
ֲחנֶה  מ  יָׂה ה  ת וְִהכָׂהּו וְהָׂ ַאח  ֲחנֶה הָׂ מ  ו ֶאל ה  שָׂ יָׂבֹוא עֵּ

ה יטָׂ נְִׁשָאר ִלְפלֵּ  . )בראשית לב, ט(" ה 
 

מעשה זה הגיוני מצד תכסיסי המלחמה, אבל 
ורה איך היה המפגש עם בהמשך מספרת הת

ו שָׂ ֹּנָׂה וְֶאת : "עֵּ יֶהן ִראׁש חֹות וְֶאת י ְלדֵּ ְשפָׂ ו יֶָׂשם ֶאת ה 

ֹּנִים  ף ַאֲחר ל וְֶאת יֹוסֵּ חֵּ ֹּנִים וְֶאת רָׂ ֶדיהָׂ ַאֲחר ָאה וִילָׂ לֵּ
ר ִלְפנֵּיֶהם ב    .לג,ג(-)בראשית לב "וכו' וְהּוא עָׂ

 

ינֵּי ו הרבה  במעשה זה הגדיל את המראה ְלעֵּ שָׂ עֵּ
ו תמה מעבר לכ שָׂ מות של בני המשפחה, עד שעֵּ

ְך: "ושאל ֶלה לָׂ ִדים ֲאֶׁשר : "ויעקב השיב ?"ִמי אֵּ יְלָׂ ה 
ְבֶדָך נ ן ֱאֹלִקים ֶאת ע  ובכן מובן  .)בראשית לג, ה( "חָׂ

ֶאה  מה פשר ההנהגה בדורון ששלח אליו כדי ֶׁשיֵּרָׂ
 ?בבני משפחתו הרבה, אך מדוע כך גם

 

 :פי משל וההסבר לכך מובא במדרש רבה על

פעם אחת כעס האריה על בעלי החיים ביער והיו 
: אמר להם השועל .כולם בפחד מפני כעסו הנורא

בוא נרכיב משלחת מכל נציגי בעלי החיים ואני "

אעמוד בראש המשלחת ואספר למלך שלוש 
 ". מאות משלים שיש באמתחתי ובכך נרגיע אותו

 

למחרת יצאה המשלחת לדרך, ולאחר שעה נעצר 
: שאלו אותו ".אוי ואבוי!: "ל בזעקה גדולההשוע

 .מה קרה?". ואמר להם ששכח מאה משלים"
נסתדר עם מאתיים  ,לא נורא: "אמרו חבריו

לאחר כשעה נוספת שוב נעצר בזעקה  ".משלים
 ,מה קרה?". ואמר ששכח עוד מאה: "ושאלו אותו
לא נורא נסתדר עם המאה הנותרים : "ואמרו שוב

כשהגיעו  ".פייס את האריהונקווה שיספיק בזה ל

קרוב לבית האריה נעצר השועל וצעק ששכח את   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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 

 

 



 

 

 

 ?האם קיים דין דבר חריף גם במשקה

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

לחמם עוגת "סופלה" ]עוגת טורט ממולאת בשוקולד[ בשבת, הגם שבמציאות העוגה לא אפויה כל צורכה, היות שהיא מותר 
בספר שבות יצחק )ח"ט פכ"ו אות ב( מובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל  מקורות: נאכלת כמות שהיא לרוב בני אדם ולא בשעת הדחק.

רגילים לאכול את המאכל כמות שהוא לכתחילה ולא בשעת הדחק. וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר שגדר מבושל כל צרכו הוא לפי רוב בני אדם, אם 
 ,שמותר לחמם מאפה בשומן קרוש ,שנהפך לנוזל לאחר החימום אין איסור, כמבואר בשו"ע )סימן שיח סט"ז( ,חי"ח )סימן לב(. ולענין השוקולד

 אע"ג שנהפך לנוזל לאחר החימום.
 

י פלטה בשבת, היות ואין בישול אחר בישול ביבש. ואף שיש ריבה בסופגניה, יש להחשיבה מותר לחמם סופגניה על גב
שלא  ,שמדללים את הריבה בתוספת מים מהברז ,היות שהיא מיעוט ובטילה ברוב שהוא יבש. אולם באותן מאפיות ,כיבשה

מן עד דיני בישול אות ה(. וכן דעת הגרש"ז ראה שו"ת אגרות משה )ח"ד סי מקורות: נתבשלו לפני הזרקתם לסופגניה, יש להחמיר.

חנוכה )עמוד יט בהערה(. ע"ש. וכ"כ בספר תורת המלאכות ח"ב )עמוד נט( בשם  -אוירבך בספר שלמי מועד )עמוד רמה( ובספר חזון עובדיה
ום אחד לבדו. הובא בספר הלכה שדעתו להחמיר בזה, כיון שהריבה מרוכזת במק ,הגר"ש וואזנר והגר"נ קרליץ. והביא דעת הגרי"י פישר זצ"ל

 ברורה )סימן שיח בשער הציון אות קיד(. 
 

שכיום מערבבים מים מהברז בריבה ]בעיקר בריבת חלב[ לפני הזרקת הריבה לסופגניה כדי לדללה שתצא דרך  ,ויש אומרים

 המזרק, ואם כן יש לאסור מדין חימום המים מחשש לאיסור בישול.
 

כן נלמד מדברי  מקורות: טה גבינה צהובה ]כגון פיצה[ אף שכתוצאה מהחימום הגבינה ניתכת.מותר לחמם בשבת על גבי הפל

אף שהשומן נמס ונימוח, כיון שבשעה שנותנו הוא יבש. וע"ע שו"ת אשר חנן ח"ו )סימן ה( ובפרט  ,השו"ע )סימן שיח סט"ז( לענין פשטידה
שבת )כרך ד  - עוד בישול. ועיין שו"ת יביע אומר ח"ז )או"ח סימן מ(, חזון עובדיהשהגבינה הצהובה עברה פיסטור והוא כמבושל, שלא שייך בו 

 עמוד שעא(.
 

אף שיגיעו לידי חום יד  ,מותר לחממם בשבת ,היות שמוצרי סויה מבושלים כל צורכם ]כגון נקניקיות ושניצל תירס וכדומה[
ומה שצריך לחמם אותו קודם האכילה אין זה כדי לגמור בישולו, אלא להפשרה בלבד ומותר. וכן הדין בשניצל טבעול. והלכה זו  הערה: סולדת.

 בין בנקנקיות עוף ובין צמחיות.
 

 שלא מבושל כל צורכו וצריך בישול, אסור לחממו בשבת. ,אולם צי'פס
 
 

 

יצחק גליק שהיה מגדולי פוסקי הדור בספרו באר  ניתן ללמוד מהקדמת הגאון רבי אברהם עד כמה הקינאה הרסנית, זאת
יצחק על מס' גיטין, סיפור שבדידו הווה עובדא. הוא מספר כי בהיותו ילד קטן, אביו היה יהודי תמים וירא שמים מופלג, ושלחו 

 מסויים, אשר לימד כמה וכמה ילדים.  ללמוד אצל מלמד
 

ה "רצה שבניו יגדלו בתורה ממש, ולכן לאחד קרא על שם השל, נימנו שלושה ילדים של רב מופלג, ואותו רבבין התלמידים 

אולם הוא נוכח לראות, כי בניו חלשים ועל אף שהמלמד השקיע  וכך עם השלישי.' קצות החושן'קרא על שם ה הקדוש, ולאחד
  לא עשו חיל בלימודם. -זמן רב עמהם 

 

שיאמר לאבי הילד, כי בנו , אברהם יצחק עולה ומתעלה בלימודיו, ומרוב קנאה הלך למלמד ושיכנע אותובנוסף ראה, כי הילד 

עימו רק חומש ומשניות וקצת  חלש ולא מסוגל ללמוד גמרא, וכדי שחלילה לא יצא לתרבות רעה, ביקש מהמלמד, שילמד
 ואכן המלמד פנה לאביו ואמר, כפי שהרב לימד אותו.. הלכה

 

ומאותו היום  ".נגזרה הגזירה אקבל אותה שבני יצא מורה הוראה, אך מה אעשה, אם כך ,חשבתי: "בכי מר ואמרהאב פרץ ב

חלה  לימים .וכשהגיע זמן לימוד הגמרא היה שולח אותו בחוץ להסתובב באין מפריע למד עמו המלמד רק חומש ומשניות,

למה : "בזמן לימוד הגמרא, ושאל את הילדים ק יוצא בחוץהמלמד, והגיע מלמד מחליף במקומו, וראה איך הילד אברהם יצח

 ". הוא מסכן וחלש כישרונות, ורק מחזיקים אותו קצת במשניות וחומש ילד זה: "והם אמרו לו?", הילד מסתובב בחוץ
 

וחים ראה בנך גאון ולמה ד: "שהוא גאון ממש, והלך לאבי הילד וסיפר לו ,ללמוד עם הילד קצת גמרא, וראה ניסה המלמד

למלמד הראשון, ולאחר חקירה ודרישה נודעו לו הדברים,  מה אמר המלמד, הלך המלמד השני ,, סיפר לו האב?"אותו בידיים

עד שיצא גאון מופלג. הרי שכוח הקינאה רח״ל עלול להרוס  ,ללמוד במקום אחר והצליח מאוד בלימודיו ומאז שלחו את הילד

 (משה אהרון שטרן זצ"ל משגיח ישיבת קמניץ 'הגה"צ ר-בית ומנוחה) טובה, גם אצל אנשים גדולים. כל חלקה
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בטולצ'ין. בצעירותו גדל  (1757)האדמו"ר הרב ברוך ממז'יבוז' זצ"ל נולד בשנת ה'תקי"ז 
אצל סבו הבעש"ט הקדוש. בהיותו כבן שבע הסתלק הבעש"ט הקדוש. לאחר מכן למד 

היה בקי  ,מקוריץ. כשהיה בן י"א שנה אצל ר' דב בער ממזריטש ואצל ר' שפירא פנחס

וכשהיה בן י"ב היה בקי בכל חדרי סתרי תורה.  בכל חדרי התורה ש"ס בבלי וירושלמי וכו',
 ,לאחר נישואיו ישב באוסטראה אצל חותנו אולם לאחר תקופה קצרה ירד חותנו מנכסיו

רבינו הסתיר עצמו, אולם רבו ר' מנחם מנדל מוויטבסק ציווה עליו . ורבינו חי בדוחק

לאחר עליית רבו לארץ החל לשמש  (1777) ואכן בשנת ה'תקל"ז ,להנהיג את העדה

 . עבר למז'יבוז' (1788)בשנת ה'תקמ"ח . כאדמו"ר בטולצ'ין
 

זכה לגילוי אליהו הנביא בהיותו כבן ארבע . גדולי הדור היו נוסעים אליו בביטול גמור
שנים בלבד והבעש"ט היה מתגלה אליו אף לאחר פטירתו וכן מקובל כי רשב"י 

לעיתים היה מבזה או מקלל אדם לצורך המתקת דינים מעליו. נודע  הקדוש התגלה אליו.
-בעל רוחמירת שיר השירים שהיה מרעיש עולמות. ידע מחשבות אדם. בתפילותיו ובא

דורו  בשמים אמרו דברי תורה משמו. העידו עליו צדיקי הקודש. כל רז לא אניס ליה.
לו שורש  שיש ,באופן האמת, וכן אמרו עליו את כל הזוה"ק בע"פ וגם ידע לפרשו שידע

 רבינו ור' יוסף (.1811) י"ח כסליו ה'תקע"ב-נשמת שלמה המלך. נפטר ב

 

שנים. ציונו באוהל הבעל שם טוב.  54-מפיאמפלי קיבלו עליהם להיפטר כדי לבטל קטרוג גדול שהיה על עם ישראל. חי כ
 . דוב בער 'יצחק מיאמפולי ואת מקומו בטולצ'ין חתנו ר 'את מקומו במז'יבוז' מילא חתנו ר

בת ר' טוביה קטצקש  נשותיו:. (טוב-)הבעל שםר' ישראל  )מצד האם(: סבאמרת אדל.  אימו:. ר' יחיאל מיכל אשכנזי אביו:

, ר' דב בער (טוב-הבעל שם)ר' ישראל  מרבותיו:. )זיווג שני( בת ר' אהרן מטיטיוב בנות(, 4ממנו נולדו לו  -)זיווג ראשון מאוסטראה

ר' דוד שלמה מטולצ'ין, ר' משה צבי  :מתלמידיו. ר' פינחס שפירא מקוריץ, ר' מנחם מנדל מוויטבסק )המגיד ממזריטש(,

מרת חנה חיה  (,)נישאה לר' יעקב פנחס מלעטשובמרת אדל  (,)נישאה לר' דב בער מטולטשיןמרת ריזל  בנותיו:. גוטרמן מסאווראן

 מדבריו ותורותיו. -בוצינא דנהורא• מספריו: ועוד בת.( ר' יצחק מיאמפולי)נישאה לר' 

"הילד הזה הוא פלא. ': ט הק", אמר עליו זקינו הבעש'ט הק"בינו היה איש קדוש ונפלא מאוד. כאשר נולד לאימו הרבנית אדל בת הבעשר

נו הבעש .צדיקיםע ועוד "ממזריטש זי '. וכן אמרו עליו גם המגיד הק"הילד הזה הוא חידוש ט, ובעודו ילד כבן "והיה חביב מאוד בעיני זקֵּ

 אבל היה מתגלה אליו גם מעולם האמת, והראה לו חביבות יתירה.ט הק', "שבע שנים הסתלק הבעש
 

 'משה צבי מסאווראן ועוד כמה צדיקים להסתופף בצל רבינו, ור 'שלמה הלוי סג"ל מקארלין עם האדמו"ר ר 'פעם אחת באו האדמו"ר ר
ק מסאווראן מה פשר "פתח את הדלת ושוב סגרה, כן עשה כמה פעמים. כאשר שאל אותו הרה ,שלמה מקארלין, שהיה הגדול שבהם

לכן הוא ותיו בחביבות יתירה, מבקר עכשיו את נכדו )רבינו( מעולם העליון, ויושב סמוך לו, ומסלסל בפא 'ט הק"כי הבעש ,הדבר, אמר

 ר מטאהש("ק האדמו")מפי כ עד שהבעש"ט יגמור ביקורו אצלו, ואז הם יוכלו להיכנס אליו. ,ממתין

 שכב רבי ברוך לנוח על המיטה, ורבי פינחס כינס את שפירא מקוריץ בזמן מגוריו באוסטרהא. פעם אחת בינו גדל בביתו של רבי פינחסר

על המזוזה וכיסה אותה, ומיד באותו רגע החל רבי ברוך  הניח רבי פינחס את ידו". הביטו וראו דבר חידוש"אנשי ביתו ואמר להם: 
כמה פעמים, והנאספים ראו בפליאה כיצד בכל פעם  רבי פינחס את ידו, ורבי ברוך חזר למנוחתו. כך עשה כמקיץ משנתו. הסיר להתנועע

רבי ברוך, שגם בשנתו אינו מסיח דעתו  עד היכן מגיעה קדושתו של ,ראו"פינחס:  מקיץ רבי ברוך משנתו. אמר רבי שהמזוזה מתכסת,

 ".אף רגע מדבקות השם

על דבר הנהגתו של נכד רבו הבעש"ט  שמע '(אשר רבינו החל להנהיג כאדמו"ר ור' יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה )בעל ה'תולדות יעקב יוסףכ

פעם אחת כשהיה תינוק והחזיקו זקינו הבעש"ט הק' בידו  מאוד רבינו על בואו, כי לתהות על קנקנו ונסע אל רבינו. שמח הק' חפץ היה
נו לפתע נכנסה אימו .בדברי תורה עם תלמידיו הק' ושוחח התורה, והיות שר' יעקב  ולכן לא שמע את החלק השני של. ונטלה אותו מידי זקֵּ

הוא  ר' יעקב יוסף, שאם יאמר את החלק הראשון ימשיך ואמר לו הוא ממנו שיאמר לפניו את החלק השני, יוסף היה בין השומעים מבקש
 (מילין קדישין) תינוק ור' יעקב יוסף השלים לו את הדברים. מה ששמע בהיותו ,וחזר רבינו בפניובחלק השני 

בשולחן הטהור רבינו בעיר אחת, והתאספו שמה הרבה חסידים וביניהם גם ר' משה צבי מסאווראן.  ק פרשת בחוקותי שהה"עם בשבפ

ק מסאווראן בתוכם חזרו יחדיו על כל "ב פירושים על תיבת בחקותי, והחסידים והרה"ק אמר רבינו דברי תורה נשגבים, ופירש מ"בליל שב

ב פירושים אחרים על תיבת בחוקותי, וחזרו החסידים ושיננו "ק אמר רבינו עוד מ"ב פירושים, כדי שלא ישתכחו מהם. בסעודת יום שב"המ

 ד הפירושים יחד, כדי לזכור אותם היטב. "פכל 
 

נשכח מהם הכול, ואף אחד מן החסידים לא זכר אפילו מילה אחת מכל דברי התורה  ,כאשר רצו לרשום הדברים ,במוצאי שבת

יו, אמר לו רבינו, שבוודאי עוונותיו גרמו לו את כל זאת, ונכנס אל רבינו ובכה לפנ ,ק מסאווראן נשבר מזה, כי חשב"וליבו של הרה, שנאמרו
כי לא ניתנו פירושים אלו לכותבם על גליון וספר, רק לשעתו נתגלו לו לאומרם בעוה"ז, שאין לו להצטער על זה, כי מן השמים היה כן, 

עתה כיוונת : "ק, והתגלה אליו רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו"פעם אחת פירש מאמר אחד שבספר הזוה ואחר כך הוצרכו להשתכח.

 ר מטאהש("האדמו) ".והפירוש אשר כיוונתי באותו מאמר ,בפירושך אותה הכוונה

: ק משפיטיווקא שנסע פעם לארצות המערב, בהגיעו לעיר אחת נכנס לחכם הספרדי שהיה המרא דאתרא שם, שאלו"דועה העובדה מהרהי

איך : "ק משפיטיווקא והביע תמיהתו בפניו"התפלא הרה", ?ברוך ממז'יבוז' 'ק ר"שלום הרה מה: ", שאלו החכם"מפולין:"השיבו -?"מאין אתם"

שאכן לא זכיתי  ,אל ייפלא בעיניך הדבר: ", השיבו החכם?"ברוך הלא גר הוא במרחק אלפי פרסאות מכאן 'ק ר"הנכם מכירים את הרה

 נז(ק מצא"ר הגה"ק מרן אדמו")כ". שאומרים דברי תורה בשמו ,לראותו מעולם, אולם בשמים שומע אני תמיד

רַ האדמו"ר    -ִאם ִראׁשֹוִנים ְכַמְלָאִכים  רּוְךב הָׂ ִז'יבּוז' בָׂ  זצ"ל ִממ 



 

 

  
 

 

ּה ֹּחָׂ  הְתִפלָׂ ל ׁש   כ

להתקשר לאשתו לצורך שיחה שגרתית. אלא, 'שבטעות' במקום 
 לחייג את המספר של אשתו, טעה בסיפרה האחרונה. 

 

מיד כשענה לו הקול בצד השני, היה בטוח, כי זו אשתו והחל 
לדבר בבוכרית, כפי שנוהגים הוא ורעייתו בהיותם בני העדה 

וכרית. אלא שכבר לאחר כמה מילים, נדהם לגלות מעבר לקו הב
קול של אשה אחרת, שלמרבה הפלא, ענתה אף היא בשפה 

 הבוכרית.
 

האב מיהר להתנצל, אך רגע לפני שניתק את השיחה, שאל 
בסקרנות לאיזו משפחה הגיע, שכן אצל הבוכרים כולם מכירים 

כך, שיש  אחד את השני. השיחה התפתחה ובין היתר, סיפר על
לו בת חוזרת בתשובה, ומאוד קשה להם איתה, ובפרט כעת 

 שרוצה להתחתן עם בחור ישיבה. 
 

מיד כששמעה זאת, החלה לספר לו האישה מעבר לקו, כי אף 
הם משפחה מסורתית, שיש להם בן שחזר בתשובה, אשר קשה 
להם מאוד עם הדרך שלו וכבר כמה שנים, שהוא לומד בישיבה, 

 כעת שידוך עם בחורה צדיקה.  ואף הוא מחפש
 

"אם כך, בואי ונפגיש ביניהם, כך שלפחות נשמור על הקשר בין 
המשפחות מהעדה", הציע. מיד בסיום השיחה, הוא קרא לבתו 

 והודיע לה, כי מחר בערב יש לה פגישה. 
 

שירה נדהמה והייתה בטוחה, כי מנסה הוא להציע לה בחור 
בהיר לה, כי הוא מצא שאינו בדרך התורה, אך מיד הוא ה

'בטעות' משפחה בוכרית דומה עם בן, שאף הוא חוזר בתשובה 
 ולומד בישיבה. 

 

 -כזה בחור היא רצתה  –היא נפגשה עם הבחור ושמחה כל כך 
בעל מידות, הלומד תורה כל היום. לאחר כמה פגישות הודיעו 
להורים על רצונם להתארס. הבחור נכנס לבית הוריה של שירה, 
לבוש בחליפה שחורה ומגבעת, והתקבל באהבה רבה, עקב 

 'השיחה בטעות' שבוצעה. 
 

כבר מספר שנים, מתגוררים בחולון כיום, הם נשואים באושר 
והורים לארבעה ילדים. "ראיתי בחוש", חותמת שירה, "כיצד ה' 
יתברך מנהל את העולם, ושולח לי את הישועה והשידוך שלי, 

, והוא אבא שלי, על ידי דווקא דרך מי שהתנגד בכל תוקף לכך
 שיחה בטעות שעשה". 

 

ה בורא באמצעות שיחה מדויקת, שעש או במילים אחרות"
עולם, זכיתי להקים בית של תורה באושר עם חתן בן תורה 

 ". וילדים צדיקים, בלי התנגדות וסירוב של ההורים!
 

ה' יתברך רואה את הקושי של כל יהודי ואת הניסיונות שהוא 

עובר על מנת לעשות את רצונו, והוא זה שיושיעו כנגד כל 

 הסיכויים, אף שכל העולם עומד כנגדו.

להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 'ארגון הידברות' ויש בו 
כדי ללמדנו עד כמה עצומה היא כוחה של תפילה, הנאמרת 

 כך היה: -בלב שלם ונדכא. ומעשה שהיה 
 

"הסיפור התרחש לפני מספר שנים. שירה, נולדה למשפחה 
, החלה 18שאינה שומרת תורה ומצוות. כשהגיעה לגיל 

לחפש משמעות ולחשוב על תכלית החיים. לאחר חיפושים 
נרחבים, גילתה את עולם היהדות, המלא בתכנים וערכים 

 והלכה לשיעורי תורה, שסיפקו לה תשובות רבות. 
 

א לעולם הרואה ומשגיח, שולט ומנהל היא הבינה, שיש בור
את העולם, המבקש מכל אדם לקיים את תורתו ומצוותיו, ועל 
ידי כך הוא יגיע לייעודו. במעמד מרגש, שירה קיבלה על 

 עצמה עול תורה ומצוות בשלימות. 
 

כשראו זאת משפחתה, הם החליטו להערים עליה קשיים. 
אוכל חם,  כשהכניסה, לראשונה, 'פלטה' לשבת כדי לאכול

היא הצטערה לראות כמה דקות אחרי כניסת השבת, כי אחד 
מבני הבית ניתק אותה בכוונה, בכדי לגרום לה לוותר על 
העניין. היא לא ויתרה ואכלה אוכל קר במשך כל השבת, על 

 מנת לעשות רצון ה'. 
 

לא פשוטים וקלים היו חייה. היא נאלצה לעמוד מול ביזיונות 
ה, אך היא לא ויתרה. לעיתים, הייתה גדולים של בני בית

פורצת בבכי בחדרה, אך הדבר, שנתן לה תקווה, הוא 
 הידיעה, כי בעז"ה תזכה לבנות בית של תורה.

 

היא יצאה בעזרת הרבנית שלה לשידוכים, על מנת למצוא  
בחור בן תורה וירא ה'. מהר מאוד הגיעה הידיעה הזאת אל 

 אוזניהם של הוריה, שהחלו להשתולל ולעשות מהומה. 
 

ערב אחד, פנה אליה אביה והחל לצעוק עליה: "שמעתי, כי 
את מחפשת להקים בית עם בחור הלומד תורה כל היום, אז 

הוא לא ידרוך בבית שלי לעולם!.  –לך, שאם זה יקרה תדעי 
אין לכם כניסה לבית שלי. אז תרדי מהעניין ותחפשי לך בחור 

לא חסר כאלו בכלל", סיים מהעדה שלנו, העדה הבוכרית, כי 
 בזעם נורא. 

 

כנגד כל  –היא שמעה זאת וברחה לחדרה בוכה ושבורה 
תתחתן עם הקשיים כבר עמדה, אך מול איום שכזה, שאם 
כיצד ניתן  –בחור ישיבה בן תורה, אין לה כניסה לבית הוריה 

היא בכתה מעומק ליבה, פנתה והתפללה  לעמוד בזה?!...
לבורא עולם שירחם עליה ויעזור לה, שהרי את כל זה היא 

כדי לקיים את רצונו. והקב"ה יושב בשמיים ורואה כל  -עושה
 צער וסבל שיהודי עובר, מאזין ושומע. 

 

לאחר מספר ימים, אבא שלה לקח את הטלפון והתכוון 
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