
 

 

 

 

 

 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 
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

                     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
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  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
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 מאיר בן שרית ואליהו        מיטל בת מלכה  
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 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  ישראל בןמאיר 
 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

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  זוהרה רחל בת    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     

 ת דגטורונית בת סבריה                   קסנש ב
 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  הִמד  ד כְּנֶגֶ ה ִמד   - אב  פָּ

 

 בברכת שבת שלום 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 באפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט שבט ו'

מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, ואחר כך נאמר 
 להם לבל ישיבו את הכלים.

 

ֹלֶשת  כ ה נ א ֶדֶרְך שְּ כמו כן אמר משה לפרעה "נֵלְּ
, כדי שפרעה ועמו ירדפו ג, יח( )שמות "י ִמים

אחריהם ויבואו אל הים. וידוע מה שמובא 
שכשבא פרעה לים עשה  )לקח טוב(, במדרש

הקב"ה שהים יראה לו כיבשה, ולא היה ניכר כלל 
מקום הים, ופרעה היה סבור שארץ אחרת היא, 
ורדף אחריהם אל מקום הים, ואז החזיר הקב"ה 

 עליו את הים והטביעו.
 

 )ברכות ט ע"ב(:וזה מה שאומרת הגמרא 
ִאלּום" מלמד : 'אמר רבי אמי" :)שמות יב, לו( "וַיַשְּ

. איכא דאמרי, בעל 'שהשאילום בעל כורחם

כורחם דמצרים. ואיכא דאמרי בעל כורחם 
דבעל כורחם של  -דישראל". וביארו בגמרא
ולכאורה דבר תימה . ישראל הוא משום משוי
 משא האוצרות!הוא שלא רצו לשאת את 

 

למה לנו "על פי האמור מובן, ישראל אמרו: 

לשאול כל כך הרבה כלים מהמצרים ולשאת 
עלינו את המשא הכבד, הלא המצרים יבואו 

 ?". בעצמם אל הים ויביאו איתם את האוצרות
 

אכן כל זה נצרך, רק כדי שלא יאמר אותו צדיק: 

קיים בהם. ואחרי כן יצאו  -ועבדום ועינו אותם"

, ולשם כך נצרך "לא קיים בהם -כוש גדולבר

שהיציאה עצמה תהיה ברכוש גדול, אבל באמת 

לא היה הכרח בזה, כי המצרים היו אמורים 

 להביא בעצמם את אוצרותיהם אל הים.

אין נא אלא לשון בקשה, " פירש רש"י הקדוש:

בבקשה ממך הזהירם על כך, שלא יאמר אותו 
ם'צדיק אברהם:  דּום וְִּענּו אֹת   -)בראשית טו, יג( 'וֲַעב 

ֻכש ג דֹול'קיים בהם,  )בראשית טו,  'וְַּאֲחֵרי ֵכן יֵצְּאּו ִברְּ

 ".לא קיים בהם -יד(
 

קצת קשה, ואם לא יאמר : "הגאון מווילנה כתב
ואחרי כן יצאו 'אותו צדיק? הרי הקב"ה הבטיח 

ועוד צריך להבין מדוע היציאה '?". ברכוש גדול
מארץ מצרים הייתה בדרך רמאות, שאמר משה 

ֹלֶשת י ִמים" כ ה נ א ֶדֶרְך שְּ  )שמות ג, יח( לפרעה "נֵלְּ
 בעוד שהיה בדעתם שלא לחזור כלל?

 

זאת שילם הקב"ה וביאר הגר"א, שברמאות 
לפרעה מידה כנגד מידה, שהרי בתחילת 
השיעבוד כשהתחילו מצרים להעביד את ישראל, 

 )רבה טו, כ(:הכל נעשה ברמאות, כמבואר במדרש 
אם  -בתחילה הלך גם פרעה עצמו לעבודה. ואמרו

 המלך עובד כל שכן עבדיו. 
 

אח"כ היה משלם להם בכסף טוב על מלאכתם, 
נים יותר מהראוי לעשות. ועבדו ועשו הרבה לב

אם היה ביכולתכם לעשות  -ואחרי כן אמר להם
הרבה לבנים בעד ממון, כעת מוכרחים אתם 

 לעשות סך לבנים זה ללא תשלום.
 

רמאות גדולה הייתה גם כשאמר: "כ ל ַהֵבן ַהיִּלֹוד 
ה ִליֻכהּו ַהיְּאֹר  הוא הורה למילדות  .)שמות א, כב( "ַתשְּ

ן כאילו באונס אתן עושות, עשו עצמכ -העבריות
ותשליכוהו ליאור, ואחרי כן כשיבואו היהודים לפני 
לדון על כך, אני אמעט בחומרת הדבר, ואצדיק 
אתכן, וכשתעשו כך פעם אחר פעם, שוב לא יבואו 

 אלי כלל לדין על עניין זה.
 

 -אם זכר הוא ,כשאתן מילדות -עוד אמר להן

ין תחנקו את הוולד בשעת מעשה, בלי שתבח
היולדת בנעשה. על כן, אף הקב"ה להבדיל אלף 
אלפי הבדלות, נהג עימו ברמאות, כנגד הרמאות 

בתחילה נצטוו ישראל לשאול  שנהג עם ישראל.

ֲאלּו" ָאזְֵּני ָהָעם וְּיִשְּ ר ָנא בְּ בֶּ  )שמות יא, ב( "דַּ

 

 

 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 מותר בשבת להניח תבשיל לח על פלטה שעתידה להידלק
 

 

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

 

רוטב מבושל כל צורכו, על גבי פלטה חשמלית המחוברת מותר להניח בערב שבת תבשיל לח או תבשיל יבש עם הרבה 
  בזמן שהפלטה תפעל על ידי שעון שבת. ,בזמן שאינה מופעלת וכעת כבויה, כדי שהתבשיל יתחמם ,לשעון שבת

 שו"ת אור לציון ח"ב )עמוד רמ(. מקורות:
  

היות ונתינת תבשיל ע"ג  הערה: שעתידה להידלק במהלך השבת. ,ויש מי שמתיר להניח אף בשבת על גבי פלטה כבויה

שאין בישול אחר בישול  ,הפלטה שהיא כבויה, חשובה כגרם בישול דאינה אסורה אלא מדרבנן, ובכהאי גוונא אפשר להקל כדעת הרמב"ם

שיש  היות, שמיעוטו רוטב יש להקל גם לדעת האוסרים ,בדבר לח, כן העלה הראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"י )חאו"ח סימן כו(. ובתבשיל
אומרים שדינו כיבש. ראה כף החיים )סימן שיח אות סב(. אולם בשו"ת תפילה למשה ח"ב )סימן כג אות ה( להגר"מ לוי זצ"ל אסר להניח 

 שעתידה להידלק. ,בשבת על פלטה
 

כאשר יש בסיר תבשיל שאינו מבושל כל צורכו, או אפילו ספק מבושל והקדירה מונחת על גבי הפלטה, לאחר שהרים את 
כמבואר בשו"ע )סימן רנד ס"ד, רנז  מקורות: המכסה מהסיר אסור לסוגרו, שכן בסגירתה יש הוספת חום וזירוז של הבישול.

ס"ד(. וע"ע להרמ"א )סו"ס רנט( וכ"כ במשנה ברורה )סימן שיח סק"נ( וע"ע בביאור הלכה )סימן שיח ד"ה שייך בו(. וכאשר המאכל מבושל 
וספת החום תרכך את העצמות, כתב בספר ילקוט יוסף )שבת ג עמוד רמו( בשם אביו הראש"ל זצ"ל שאם כל צרכו ויש בו עצמות עוף ות

באופן  ,לגאב"ד אנטוורפן ח"א )סימן פב( העלה להתיר סגירת מכסה -אינו חושב ואינו רגיל לאכול את העצמות מותר. ובשו"ת מגדנות אליהו
מלכא )עמוד ריג( היות והוי גרמא בפסיק רישא בלח שנצטנן. וגם נחשב  -ליכות שבתשהתבשיל לא התבשל כל צרכו. ע"ש. וכן פסק בספר ה

 לשינוי, שהרי אין דרך לחמם כך.
 

חום התבשיל מצטברת זיעה על גבי המכסה מבפנים, וכאשר מרים את המכסה מעט טיפות הנמצאות עליו נוטפות  מחמת
כן העלה בספר הליכות שבת )עמוד רב( אולם אם אי  קורות:מ ובפרט כשאי אפשר להימנע מכך. ,בחזרה לסיר, הדבר מותר

אפשר להיזהר אין צריך להחמיר. כיון שהמים הנוטפים בחזרה לסיר עודם רותחים. ועוד דהוי פסיק רישא דלא ניחא ליה. ובצירוף דעת 
 יפות, אין לחוש בזה משום בישולם.הרמב"ם שאין בישול אחר בישול בלח. וכן הביא בספר מעשה השבת )עמוד יט( דאפילו אם נתקררו הט

 
 

 

לפני הנישואין נכנס אל רבו האדמו"ר הגאון רבי שלום נח  .שבשנת ה'תשנ"א זכה להשיא את בתו ,סיפר יהודי חשוב
 ה', דרך חסידות וכו'(סדרת הספרים על התורה, ענייני שבת, מועדים, תשובה, עבודת  -)מח"ס 'נתיבות שלום' ברזובסקי מסלונים זי"ע

 ?".שאף הורי החתן והכלה מתענים ביום החופה ,האם לנהוג כמנהג רבים: "ושאלו
 

 ,מוטב שתקבל על עצמךהביט בו רבינו ואמר: "התענית קשה עליך, וחושש אני שמא עלול אתה להיכשל בגינה בכעס. 
סבר הלה והסכים  ".על מי שלא יטריח את עצמו להשתתף בשמחת הנישואין ,שלא לשמור אפילו טינה קטנה בלב

לדברי רבינו. הימים היו ימי מלחמת המפרץ, בעת שתושבי ארץ ישראל פחדו ללכת בלילות ברחובה של עיר, ועל כן ערכו 
 מהחופה ועד גמר ה'מצווה טאנץ'., מרישא ועד גמירא, שבאותה תקופה מבעוד יום ,את החתונות

 

שלא עלתה בידם להשתתף בשמחת החתונה  ,י ממחרת החתונה, החל מיודענו לקבל התנצלויות רבות ממכריו וידידיוויה

כמה  ,"מה אומר ומה אדבר", סיפר אותו יהודי, "בכל טלפון וטלפון היה עולה לנגד עיניי של בתו בימים טרופים אלו.

 ". תהתאמצתי אני להשתתף בשמחתו של אותו יהודי המדבר איתי כע
 

שאני טרחתי לבוא ולהשתתף עמי  ,ושאלתי את עצמי: 'מדוע לא הטריח אף הוא את עצמו על כל פנים במקצת מהטרחה

מאשר לקבל  ,עד שכבר יותר קל היה לי להתענות. ועל כל אחד ואחד הצטרכתי למצוא לימוד זכות על מעשיו, 'בשמחתי

  )מעובד מתוך 'באר הפרשה'(". !על עצמי קבלה שכזאת
 

 
 

 למרות ביקוריו התכופים כבוד הרב מלקחת עימו מגבת למקווה מדוע נמנע: "אהרנוביץ זצ"ל כשנשאל הגאון רבי אברהם
 לא אמצא אותה. ומאחר ,במקום שמא אשכח שם את המגבת, ומריבוי המבקרים ,השיב: "חוששני -?"והממושכים שם

אגרום חלילה  ובלבד שלא ,לא לקחת מגבת לכן מעדיף אניבגין זה עוגמת נפש.  לאשתישמצבנו דחוק, עלול להיגרם 

 "לצער אותה
 
 
 
 

 ריֹותֵ  הָקשֶּ ה מַּ 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

 הקדשת העלון
חזרה בתשובה וכו' ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי 
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל 

 

PnineEH@gmail.com 

 

ֲהָלָכה   'דק ֵחלֶּ  -לִבּׁשּור ַאחַּ ל ִבּׁשּו –שֹוֵאל ּוֵמִשיב בַּ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֹּל עַּ ם ִלגְּר  א שֶּ  רצַּ



 

 

באליג שליד אגדיר  (1935) נולד בשנת ה'תרצ"ה -המקובל הרב ניסים מויאל זצ"ל
במרקש, הוא  'תומכי תמימים ליובאוויטש'בצעירותו למד בסניף של ישיבת . שבמרוקו

רפאל בירדוגו זצוק"ל אב"ד מקודש. בין ע"י הגאון הגדול הרב  נסמך לרבנות במרוקו
היתר קיבל גם היתר לעסוק בשחיטה, שבה עסק לפרנסתו במקביל ללימודיו התורניים 

אירגן קבוצה של יהודים לעלייה  (1961)תשכ"א 'בשנת ה. בתורת הנגלה ובתורת הסוד

 לארץ ישראל, ובעקבות חתירה לעליה לא חוקית נכלא ולאחר תקופה קצרה השתחרר
( עלה לארץ עם אשתו ובתו הבכורה. זמן מה התגוררו 1962נת ה'תשכ"ב )ובש

קיבל  .באשקלון ולאחר מכן השתקעו בקריית גת, מקום מגורי חלק ממשפחת אשתו

 סמיכה לשחיטה ממרן הגאון ר' עובדיה יוסף זצ"ל.
 

פגש נדיב שתרם את בית הקרקע שלו ברחוב אלישע בקריית  (1981)בשנת ה'תשמ"א 
הקמת ישיבה וכולל אברכים. הוא העמיד ראש כולל וקיבל אברכים ללימודים.  גת לצורך

למען שמו באהבה'. רבים פנו לרבינו כדי לקבל ממנו  -המוסד נקרא בשם 'כרם שלמה 
עצה וברכה. לצורך אחזקת הכולל לעיתים נסע ברחבי הארץ. נהג שלא לקבל כסף 

 . יית גתמסר נפשו להקמת מוסדות לתפארה בעיר קר. מהמדינה
 

ברבות הזמן התפתחה סביב המוסדות קהילה גדולה של חוזרים בתשובה מבני העיר 
ומחוצה לה, ורבינו הקים מסגרת נוספת מיוחדת לחוזרים בתשובה וכולל אברכים, 
בהשפעתו ולאורו הקים חתנו, המרצה הרב ישראל נח ברגר מוסדות נוספים מלבד 

יבל הקצאת קרקע בקריית גת והוא גייס ק (1998)בשנת ה'תשנ"ח  חיזוק הקיימים.
תורמים ובנה במתחם בית כנסת גדול ושלושה כוללי אברכים. העמיד דורות של 

. (2018) ו' שבט ה'תשע"ח-תלמידי חכמים ויראי ה' שהפריחו את שממת הדרום. נפטר ב
 שנים. ציונו בקריית גת. 83-חי כ

 

 גדול ומפורסם ונרצח בשנת ה'תרס"ה היה מקובל) המקובל ר' מסעוד הי"ד )מצד האב(:סבא 

בתו היתומה של ר' ניסים )מרת סימי  אשתו: מרת רחל. אמו:ר' שלמה.  אביו: (.1905

 -ביניהםלרבינו שמונה ילדים.  מילדיו: (.1958 -תשי"ח'בוגנים הי"ד שנרצח. נישא בשנת ה
ישמח 'מוסדות  ראש)ר' ישראל נח ברגר  חתניו: '(.אור שלמה'ראש מוסדות )ר' שמעון  :בנו

)ראש הכוללים, נשוי למרת ר' שמעון בן אבו  משה ומרגלית' בקרית גת. נשוי למרת רבקה(,

 על פרקי אבות -מלא העומר מן• סדרת ספרים על התנ"ך -מנחת עני• :מספריו (.לימור
 .חידושים על הש"ס -שמן למאור•

 
 
 

ל לגאון המנוח, שאביו "העמוקה והמיוחדת של אביו הגאון רבי רפאל זצ הערכהא )המשמש כדיין( על "יפר הגאון רבי דוד בירדוגו שליטס

וכמעט שלא הוציא הגה מפיו מלחץ של גדולי  היה בין הבוחנים וכאשר ראה לפניו את הבחור ר' ניסים ראה שהוא נבוך מהבחינה ה"זלה
רפאל שמדובר בכלי מחזיק  אחרים ותוך כדי כך הבין רבילהרגיעו במילים רכות ושוחח עימו בעניינים  הדור שבחנו אותו, החל רבי רפאל

לארחו בביתו ולהלבישו לפי כבודו, בביגוד חדש בצורה מכובדת ויאה  ברכה שידיעותיו עצומות, והחל לדאוג לו ברוחניות ובגשמיות, ודאג
 של תורה, הראויה לתלמיד חכם. לכבודה

על בתו שבהיותה כבת שלושה חודשים הגיעה ל"ע עד  רבים, סיפר סיפור מדהיםא, מגדולי מזכי ה"ג ר' ישראל נח ברגר שליט"תנו הרהח

הסתבך בעקבות טעות אנוש. כך סיפר הרב ברגר, "בכל פעם ששאלתי את הרופאים מה מצבה הבריאותי של  שערי מוות, מצבה הרפואי
מיטתה זמן רב והם התייעצו ביניהם, העידה הבת, הם התחמקו מלהשיב לי תשובה ברורה. אולם עצם העובדה שמספר רופאים היו סביב 

'. אתה רבי, תתפלל לרפואתה': השיב לי הרופא כשפניתי לאחד מהרופאים וביקשתי שיאמרו לי מה מצבה הבריאותי, על מצבה החמור.
ויכולתו להציל חיים, לה' והוא אינו סומך על ידיעותיו הרפואיות  באותו הרגע הבנתי, שאם רופא שלמד רפואה במשך שנים אומר לי להתפלל

  אות היא כי המצב חמור ביותר".
 

 ?".מה קרה" ל, שאל אותו:"הרב ניסים מויאל זצ צ"כשראה אותו חותנו, רבינו הגה. הרב ברגר הלך לביתו ופתח בתפילות ובכיות נוראיות
ואכן, במוצאי השבת  הרפואה במוצאי שבת. כשסיפר לו הרב ברגר על מצב הבת )נכדתו של רבינו(, אמר לו הצדיק כי יגיע אליה בעז"ה לבית

הגיע רבינו ובכה רבות ליד מיטתה על שלומה ורפואתה של הילדה. הרב ברגר בראותו כל זאת פנה אליו ואמר: "אתה מפחיד אותי". לאחר 
הרי  בליבו אמונה . כשתהה הרב ברגר לפשר הקביעה נענה כי אם יש"מכן פנה רבינו ואמר: "אל תדאג, בעז"ה הילדה תהיה בסדר גמור

 שהילדה בריאה. 
 

רבינו  זיע"א(. 'בן איש חי'הצדיק הרב מויאל סיפר שבלילה בכה והתפלל והנה רואה הוא את מרן חכם רבינו יוסף חיים זצוק"ל )בעל ה
ת תהיה בריאה ואכן זכה להבטחה שכזו. בשעה שמונה בבוקר קראו לרב ברגר בבי נישק את ידו וביקש ממנו להבטיח שהילדה

הילדה. בשעה שלוש בצוהריים באותו היום כבר קיבלו  הרפואה ואמרו שהם לא יודעים מה קרה אבל יש שמונים אחוז שיפור במצב
 .הרפואה מכתב שחרור מבית

ל, היה במשך שנים מקורב לרבינו, בשנים האחרונות הוא חלה ל"ע במחלה הארורה, והרופאים לא הותירו לו הרבה "בי משה ברזילי זר

כך שרד רבי ". כל עוד אני חי, גם אתה תחיה"לעיני התלמידים אמר הרב:  .רבי משה ניגש למורו ורבו הרב מויאל וביקש את ברכתו ויים.סיכ

 .רבי משה לעולמו, כפי שהבטיח הצדיק הלך, עולמו-ל כמעט שנתיים את המחלה הארורה. לאחר פחות מיממה שרבינו התבקש לבית"משה ז

ָאִכיםִאם ִראשֹוִנים  לְּ ֻקבָ  -כְּמַּ מְּ  "לזצל מֹויָאם ִנִסיב ָהרַּ ל הַּ
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

ִפִלית זְּכּו תְּ  ןהַּ

הבן התקשר מיד לאביו כדי לארגן תפילין של ראש. בשל קוצר 
מן התפילין אותו ארגנו עבור הילד היה בצורתו הגולמית, הז

השכן תפס בידו את 'האוצר היקר' . ללא עיבוד וצבע סופיים

הרפואה. כשהגיע למקום, התקשר -ונסע במהירות אל בית
 . לאביו של הילד וביקש ממנו שיצא מיחידת הטיפול נמרץ

 

שעליהן  ,תפילין האבא יצא, והשכן הגיש לו שקית ובתוכה

נרשם לרפואת הילד. הוא הסביר לאב, שהיה אצל רבינו, 
 והצדיק אמר לו, שזוהי סגולה לרפואת הבן.

 

הימים הללו לא היו קלים כלל ועיקר. מצד אחד היה על האב 
לספוג את חוות הדעת הקודרת של הרופאים, ומאידך גיסא, 

וברצונו  -עליו להאמין בבורא העולם, אשר הוא מנהיג הבירה 
 וך את הטבע לנס ולשֵדד כל מערכות תבל.יכול להפ

 

למראשותיו של הבן.  האב הניח את השקית הקדושה
הפרופסור הביט באב והניד את ראשו בייאוש, כשהוא מסביר 

ומאחר שהבן נותר בתרדמת, קלושים  -לאב, שהזמן שחלף 
 הסיכויים, שיתעורר בכלל.

 

 אמר לפרופסור שעומד הוא לראות האב, שהיה חדור אמונה
מול עיניו את הנס הגדול שבעז"ה יתרחש. הרופא היה פסימי, 

 והאב אמר: 'ימים יגידו!'.
 

, רגליו ללא כל פגיעה שבוע לאחר מכן, הבן כבר עמד על
כשהוא מתפקד כאחד האדם. הצוות הרפואי מחו דמעה 

שאכן חוץ מנס שום דבר אחר לא יכול להסביר  ,והרופא הודה

 המהפך הדרמטי.  את
 

וסמי ההרדמה הפסיקו להשפיע,  ,ם אחרי שהתעוררמספר ימי

כבר הבן החל להתפלפל עם אביו על השיעור האחרון בגמרא 
התחולל  ו'החזיק ראש' בכל המתרחש, בלי זכר לכך שמשהו

  בראשו.
 

שרק כמה ימים קודם לכן האבחנה הרפואת  ,קשה היה להאמין

תותיר את  דיברה על פגיעה מוחית קשה ביותר, שבכל מצב
שמיה. הילד תיפקד כאחד האדם וזכרונו היה בשיאו. היה ר

 אבל רבינו ביקש לא לפרסם את, לנס להם ברור בזכות מה זכו
 . הסיפור עד לסוף ימיו

 

 ובני משפחה. הגאון מרן רבי ,הסיפור היה ידוע רק למקורבים
חיים קניבסקי, ששמע מהאב את הסיפור, הגיב באותם ימים 

בראתי ראש אלא בשביל תפילין' בציטוט דברי המדרש: 'לא 
 והוסיף: 'אם יש תפילין, יש סיבה שיהיה ראש'. 

 

מאוחר יותר התברר, שבני המשפחה לא היו מיחידי הסגולה, 
שמרן זצוק"ל מסר להם את הסגולה המיוחדת. היו עוד שלושה 

 שהסגולה הזאת הועילה להם! פגועי ראשילדים 

מופלא ביותר, שהותר לפרסום רק אחר פטירתו להלן סיפור 
אלישיב זצוק"ל, שסופר  של מרן הגאון הצדיק הרב יוסף שלום

 .מפי אביו של הילד, שניצל מגזירה נוראה וקשה
 

האב, אברך יר"ש מאלעד, מספר על המופת הגדול והנדיר, 
לפני מספר שנים, נסעו בני המשפחה ולפתע ביציאה  שאירע

במשאית השועטת לקראתם. התאונה מאלעד מבחינים הם 
 הייתה בלתי נמנעת.

 

כתוצאה מכך, כל בני המשפחה נפצעו ל"ע בדרגות שונות 
אולם בנם הבכור, שהיה . לחייהם וב"ה לא נשקפה סכנה

באותו הזמן כבן תשע וחצי, נפצע אנושות והיה שרוי בין חיים 
 . למוות ל"ע

 

היה הראשון האמבולנסים הגיעו, מטבע הדברים הבן הבכור 
הרפואה. בעודם בדרך, דיווח הפרמדיק על מצבו -שהובל לבית

 והצוות הרפואי כבר המתין לו ומיד הוא הועבר לחדר ניתוח.
 

הבן הועבר , אחרי ניתוח ראש מורכב שארך מספר שעות

מחוסר הכרה, למחלקת טיפול נמרץ עם תחזית  כשהוא עדיין
 פסימית לחלוטין. 

 

לא נפגע מהתאונה והוא נאלץ אב המשפחה היה היחיד ש
להסתובב בין ילדיו שהיו מאושפזים בדרגות פציעה שונות. 

 ותעקבבשניתח את הבן הבכור פנה לאב והסביר כי  'הפרופ
הפגיעה הקטלנית הם לא נותנים סיכויים רבים, שהבן יחזור 

 לאיתנו. 
 

כשראה, שהאב אינו יורד לסוף דעתו, אמר מפורשות, שאם 
נס, סביר להניח שהילד לא יתעורר לחלוטין  חלילה לא יתרחש

או במקרה ה'יותר טוב' ישאר נכה לכל החיים בנוסף לפגיעה 
 מוחית בלתי הפיכה.

 

האב, לאחר שהבין את חומרת המצב, החל להתרוצץ ללא 
כשהוא מספר בעיניים דומעות, מה , הרף בין גדולי ישראל

לביטול אירע ומתחנן בפניהם, ש'יקרעו את השמים' בתפילתם 
 הגזירה הקשה על בנו. 

 

אחד משכניו, התנדב לגשת בעבורו ולבקש את ברכת מרן 
אלישיב זצוק"ל מאחר והיו לו  הגאון הצדיק הרב יוסף שלום

נודע בבתי  קשרים עם הרב כיוון שאביו המתגורר ברמות
התפילין המהודרים שהוא מכין, ורבינו היה מזמין ממנו דרך 

 קבע בתי תפילין.
 

הצליח בחסדי שמים להיכנס לרבינו, סיפר לצדיק את לאחר ש
אותו  מה שאירע וביקש מהצדיק שיתפלל עבור הילד ויברך

, התפלא לשמוע את הוראתו של רבינו ברפואה שלימה. מה
 תפילין של ראש.  אשר ביקש ממנו מיידית לארגן לילד הפגוע

 

         ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
    יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

גאולה בת טובה ע"ה               שרה בת נרקיס ע"ה                         אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"לאסתר בת בלה ע"ה                                

עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל                           אברהם בן יונה ז"ל                                                             נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן יקוט ז"ל         ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                

אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה ן חזלה ז"ל                          צדיק חכם ב
ז"ל  יוסף בן מרים נוסרתחי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                                                         דוד בר חסיבה ז"ל                             ע"ה שני בת אסתר ע"ה   

ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  ז"ל                              סוליקה בת עישה יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל
ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 

ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל                        לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                       ברכה בת 
זילפה בת רנדה ע"ה        ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל     יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            

   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ
ינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראלז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                           אברהם בן דאלון בן סעדה 
                                  

 לע"נ

 תנצב"ה

 גלאט?"-אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדריןעושה 
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 


