
 

 

 

 

 

ת  שַׁ רָּ ִריפָּ בָּ  תִלְבנֹות ְמנ  ל ע  ר סֹות   –ם דְּ

ְתמּונ    הה 
 

 בברכת שבת שלום 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 ה'תשע"ט ' אבט

 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
 הענייניםהצלחה בכל  -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

 אסתר       רונית בת סימי            אלן בן חיים אורן 
 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט

 ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט נתנאל בן
 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

 ושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנהש
 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 
 

 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

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 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

     נעימה בת שרה                       אליהו בן רחל
 בנימין בן ברכה                    ישראל בן חווה

                  משה בן נזימה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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בתוך הגלות מסתתרת הגאולה השלימה, 
כדי להגיע גאולה שאין אחריה יותר גלות. 

לגאולה השלימה חייבים לעבור דרך הגלות. 
כל מטרת הגלות היא ליישר את העקמומיות 

 שנמצאת בנו.
 

ְעִתיה  ִלי  הגלות דומה לזריעה, שנאמר: "ּוזְר 
ָאֶרץ"  כשם שאדם זורע זרעים  )הושע ב כה(.ב 

בארץ ובאופן טבעי הם הולכים ונרקבים 
באדמה, וכאשר הם נמצאים בשיא הריקבון, 
רק אז הם מתחילים לצמוח ולגדול ואף 

ים ופירות, ודווקא מתוך הריקבון להוציא זרע
 נוצרת צמיחה חדשה. 

 

כך גם בני ישראל, מתוך הגלות הם מפתחים 
חיים חדשים וצמיחה חדשה, תקומה לעם 

ואילולי הגלות אי אפשר היה לפתח חדש, 
תהליך חדש. חורבן בית המקדש הוא 

 בבחינת "סותר על מנת לבנות".
 

לכן בתפילה אנו מברכים "ברוך אתה ה' גאל 
ישראל" לא אומרים יגאל בלשון עתיד אלא 

 גאל בלשון הווה. 
 

יום והרי אנו -ללמדנו שעיקר הגאולה היא יום
צועדים באותה הגאולה שהתחילה מיד 

 לאחר החורבן, לקראת הגאולה הנצחית. 
 

ולכן חובה על כל אחד מאיתנו להתבונן 
ולתקנם כי זו הדרך ולחשוב על מעשיו 
 לצאת מגלות לגאולה.
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 דבריםפרשת  פניני עין חמד

 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

 

 

 

מסורת בידינו כפי שהובא בספרים הקדושים, 
שביום תשעה באב אחר חצות נולד מלך 

  המשיח.
 

ודבר זה אינו מובן, מה ראה הקב"ה שיוולד 
המשיח דווקא ביום תשעה באב, יום ששפך 
הקב"ה את חרון אפו על עם ישראל, והרי יום 
זה הוא תחילה לגלות האיומה והנוראה, 

ואין יום רע ומר מיום בגלל חטא עם ישראל. 
נורא זה. ואם כן מדוע דווקא ביום זה נולד 

 המשיח?
 

ר ועוד עלינו להבין א ֹּה ָאמ  ת דברי הנביא: "כ
ֲחִמיִשי וְצֹום  ְרִביִעי וְצֹום ה  אֹות, צֹום ה  ה' ְצב 
ה  ית יְהּוד  ֲעִשיִרי, יְִהיֶה ְלב  ְשִביִעי וְצֹום ה  ה 
ֱאֶמת  ֲֹּעִדים טֹוִבים וְה  ה ּוְלמ שֹון ּוְלִשְמח  ְלש 

בּו"  לֹום ֱאה  ש   .)זכריה ח, יט(וְה 
 

והרי ימים אלו נקבעו לצום ובכי בגלל חטאם 
של ישראל והם שגרמו לפורעניות שבאו 

ודווקא בימים אלו אנו צמים באותם ימים. 
  ומתענים לכפר על חטאנו.

 

והנה הנביא מבשר לנו שדווקא אותם ימים 
רעים יהפכו לימים טובים, לימי שמחה וששון. 
מה ראה הקב"ה לקבוע ימי שמחה דווקא 

 מים שנקבעו לאבל וצום?באותם י
 

כאשר אנו מתבוננים בעומק עניין החורבן 
והגלות, הדברים אינם תמוהים, אדרבה הם 
מאירים באור חדש שמסייע להבנת הגלות, 

 וכך הם פני הדברים: 
 

אף שבחיצוניות הגלות היא דבר רע ומר, 
והעם היהודי סבל טרגדיות, רדיפות, עינויים 

ה ועלבנות. כדברי הנביא: "מִ  ן ִלְמִשס  י נ ת 
ְֹּזזִים"  ל ְלב א  ֹּב וְיְִשר   . )ישעיה מב, כד(י ֲעק

 

כל זה אינו אלא מבט שטחי בלבד, אך 
 ין נעלה ונשגב ביותר. יבפנימיות צפון פה ענ

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

 

 

 

 ן דליה אפרת וב"בבלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 

 

 

 

 להצלחת ורפואת כל עם ישראל 

 

 

 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

 



 

 

 

 ?מה הן הלכות תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 
 

  .מאחר שתשעה באב חל בשבת, והצום נדחה ליום ראשון, לכן אנו מתחילים לצום מיד עם צאת השבת 

  :מותר לאכול ולשתות בשבת כסעודת שלמה בשעתו, אפילו אם כוונתו כדי להקל מעליו את הצום. אלא שלא יאמר
 ואינו צמא, אין לברך על שתיה זו()ואם שותה מים כדי שיהיה לו כוח לצום "נאכל ונשתה, כדי שיהיה לנו כוח לצום". 

  בסעודה שלישית מותר לאכול בשר ולשתות יין כרגיל, ואין להימנע מאכילת מאכלים ערבים וכן שרים שירי שבת
 כבכל שבת.

 .בסעודה שלישית יברך ברכת המזון לפני השקיעה 

 בין קודש לחול'. אסור להחליף את בגדי השבת לפני צאת הכוכבים, וטוב שיאמר לפני כן 'ברוך המבדיל 

 הכנסת בבגדי חול ונעלי גומי.-נוהגים לאחר את תפילת ערבית כדי שהציבור יוכל להתארגן בבית ולבוא לבית 

  אחר תפילת העמידה לפני קריאת 'איכה' מדליקים נר והחזן מברך 'בורא מאורי האש' ומכוון להוציא את כולם ידי
 חובה.

 
 
 

מועדים' ויש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו לצפות, לייחל ולהשתוקק לביאת  -להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 'לבוש יוסף
המקדש. סיפר אברך חשוב ששמע מבעל המעשה, יהודי ירא שמים מרמת אלחנן שבבני ברק, על אביו -המשיח ובניין בית

 דת. שהייתה לו אמונה וציפייה לביאת המשיח בצורה מיוח
 

כשהשותף שלו רצה לשפץ את החדרון של העסק שלהם, היה אומר לו: "בשביל מה לשפץ? המשיח בפתח, חבל להשקיע 
על העצים והאבנים". כמו כן, מרוב שהיה חדור באמונה תמימה, תפר חליפה לבנה, שבה יזכה לקבל את פני המשיח. 

 ויה בארון בבית בתו )אחותו של מספר המעשה(. לימים נפטר האיש בשיבה טובה והחליפה שלו הייתה עדיין תל
 

שיחקו בה והעיפו אותה מפה  -באחד מן הימים, הנכדים השובבים ראו את החליפה הזו תלויה ואין מי שנוגע בה זמן רב 
מדוע הנכדים משחקים בחליפה, שהכנתי למלך המשיח? לשם. והנה בלילה נגלה האיש לבתו בחלום ואמר לה: "

". כשהקיצה בתו משנתה הזדעזעה רה עבורי, וכשיבוא המשיח אלבש אותה בתחיית המתים!החליפה הזו שמו
 שאביה יזכה ללבוש אותה לכבוד המשיח. -מהחלום, ומאז היא שומרת את החליפה הזאת לתחיית המתים 

 

 

והנלהבים של המרצה ומצורת הדיבור הקולחת ומלאת אברך אחד הזדמן להיות בהרצאה ומאוד התפעל מדבריו הנפלאים 
החן שלו. הוא הרגיש, כי המרצה מוכר לו, אך לא זכר מהיכן. עם סיום ההרצאה ניגש למרצה כדי להודות לו על ההרצאה 
המדהימה, והנה הוא מגלה להפתעתו, כי המרצה הינו חברו הטוב, שלמד עימו בעבר בישיבה. "מאיפה למדת לדבר 

 האברך, "הרי עד כמה שאני זוכר, אתה היית מאוד ביישן בישיבה, ובקושי היית מוציא מילה מהפה?". כך?", שאל
 

"אתה צודק", ענה המרצה, "אכן כל חיי הייתי מאוד סגור ולא דיברתי בפרהסיה, אבל לאחר חתונתי ביקשתי להירשם 
אברך אמור למסור שיעור בתורו, לאחר  ללימודים בכולל מסוים הקרוב לביתי. נודע לי, כי אחד התנאים היה שכל

 התייעצות עם רעייתי נרשמתי לכולל מתוך מחשבה, שעד שיגיע תורי אמצא כולל חדש או שהעניין ייפתר בצורה כלשהי".
 

'כשהגיע היום שבו הייתי אמור למסור את השיעור, כמעט ולא ישנתי בלילה. הכנתי את השיעור ביסודיות וכשהגיעה 
מה נרעד ונפחד והתחלתי את השיעור. מיד לאחר המשפטים הראשונים שלי קם אחד האברכים וקרא השעה ניגשתי לבי

לעברי: 'יפה מאוד'... התעודדתי והמשכתי, וכך לאורך כל השיעור כל המשתתפים בזה אחר זה עודדו ושיבחו אותי, עד 
 שפשוט קיבלתי ביטחון עצמי והתחלתי לזרום ולדבר בשטף רב ובהתלהבות רבה".

 

"בהמשך נודע לי, כי אשתי היקרה התקשרה מיוזמתה בערב שלפני השיעור לכל חברי הכולל וביקשה מכל אחד, שבכל 
פעם שבעלה יאמר הסבר מסוים, שיאמרו מילות עידוד ושבח. בסיום השיעור ניגשו אלי כל האברכים ולחצו את ידי בחום 

תי בקוצר רוח... ומי שהפכה אותי למה ששמעת היא רעייתי וכל אחד פרגן לי על דברי הנפלאים. לשיעור הבא כבר המתנ
 היקרה"...

 
 

ִשיחַ ה וְִצִפי  ה ֱאמּונ   ַלמ   
 

 

 

 

 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

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

 052-7652084לליאור בטל' נא לפנות 
 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 

 

כ ה חּוב ְבָאה ִתְשע   -שֹוֵאל ּוֵמִשיב ַבֲהל   יד 

 

 

 

 

ּה ֹּח  ָאל ש   כ הַמְחמ   
 

 

 

 

 

 



 

 

רה"ק ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם זצ"ל )ה'דברי יחזקאל' משינאווא ומייסד חסידות שינאווא זיע"א( נסע פעם לשבות בצל רבינו ה

בעיר ( 1903)כ"ד אלול ה'תרס"ג -נולד ב -האדמו"ר הרב יוסף גרינוואלד גאב"ד פאפא זצ"ל
צהלים. משחר ילדותו ניתן היה להבחין ביראת השמיים המופלאה שלו. בצעירותו למד בישיבה 

הלך לסאטמאר ללמוד בישיבת דודו, ר' אליעזר דוד גרינוואלד.  19של אביו. בהיותו כבן 
בהמשך סייע לדודו בהרבצת תורה בישיבה ובענייני העיר. אביו העריכו בצורה מופלאה ובכל 

". הרי הוא ספר תורה חי!פעם שהיה רואה את רבינו, היה קם מפניו מלוא קומתו בהטעימו: "
עבר לפאפא ומילא את מקומו. בשנת ה'תש"ד  אדר ה'תש"א עם פטירת אביו הגדול-ביום ב

ַכל את אשתו ועשרת ילדיו!כבשו הנאצים את אונגארן  (1944) לאחר המלחמה חזר  ורבינו ש 
 לפאפא ואח"כ שהה בסאמבאטהלי. 

 

היגר לאנטוורפן שם הקים ישיבה והרביץ תורה לתלמידים רבים. בשנת  (1947) בשנת ה'תש"ז
עבר לארה"ב והרביץ תורה עד להסתלקותו לשמי רום. הקים תלמודי תורה,  (1951)ה'תשי"א 

ספר לבנות. סיגף עצמו בטהרה. אף בעת שתכפו עליו יסורים וחולשת גופו -כולל, ישיבה, בית
ענוותן מופלא. איש אמת. רבים פנו אליו ונושעו. ברכותיו עשו לא מנע עצמו מלטבול במקווה. 

שטח בפניו את מצוקתו. תפילותיו היו בבכיות עבור עם פרי. הרגיש בצער כל אחד, ש
שנים. ציונו בקרית  81-. חי כ(1984) י"ג אב ה'תשד"מ-הטיב לסנגר על הזולת. נפטר ב ישראל.

 יורק. בנו, ר' יעקב מילא את מקומו.-פאפא בניו
 

ר'  -אחיובת  נשותיו:מרת שרה רבקה.  אמו:)בעל 'ויגד יעקב'(. האדמו"ר ר' יעקב יחזקיה  אביו:
הגאונים אביו, ר' יעקב  מרבותיו:)זיווג שני(. מרת מרים  הי"ד(, -)זיווג ראשוןיעקב יחזקיהו מחוסט 

)המכונה 'הרב זכרונו ר' אהרון רוקח מבעלז  )בעל 'קרן לדוד'(, יחזקיה, ר' אליעזר דוד גרינוואלד

ר' יצחק שלמה אונגר  ר' יעקב יצחק ניימן, ר' יצחק דוד הכהן פרידמאן, מתלמידיו:לברכה'(. 
 . )אב"ד חוג חתם סופר(

 

-)רב תולדות יוסף פאפא בורו ר' ישראל מנחם )ממלא מקום אביו(,: ר' יעקב יחזקיה )זיווג שני( מילדיו

)רב קהילת פאפא בירושלים. חתן ר' ישכר , ר' משה סופר יורק(-)דיין קהילת פאפא בניו, ר' אהרון פארק(

)רב עדת ישראל טורונטו. חתן ר' ישראל משה ר' יעקב יחזקיה סופר  אב(,בער רוטנברג אדמו"ר מוודיסל

 על המועדים, מסכת מקוואות ועוד. -ויחי יוסף• מספריו:דושינסקיא(. 

אחד ממתפללי ביהמ"ד היה ילד שסבל במערכת העיכול, ולא יכל לעכל מזון שהכיל חיטה, פירות וירקות. הוריו שמרו עליו שלא יאכל ל

מאכלים שהכילו את הרכיבים הנ"ל. לרגל שמחה שהתקיימה במשפחתם השאירו את הילד לזמן קצוב בביתו של אחד מצאצאיו של הגה"ק 
 שם יצא שרבינו התכונן לנפוש בפלורידה, וכל בני המשפחה הגיעו לביתו להיפרד. מפאפא זי"ע, במשך זמן שהותו 

 

היות שאותו ילד כבן בית, אף הוא הצטרף לכל המשפחה של הנכדים, שבאו להיפרד. רבינו זיע"א חילק לכל הצאצאים מאפה שהוכן לכך, 
לד, שלא יתנו לו מהמאפה כיוון שהינו אלרגי והמאפה עלול כשהגיע תורו של הילד האורח לקבל מהמאפה, אמרה הרבנית שאצלה התארח הי

תוך כדי דיבור הגיש  וציווה שיעשה ברכה בכוונה וזה לא יזיק לו, והשי"ת יעזור, שהבעיה תיפטר לגמרי.להזיק לו. רבינו האזין לנאמר, 
 ותר משום אלרגיה והבריא לגמרי.מאז הילד לא סבל יאת המאפה לידי הילד וציווה עליו לברך בקול, הילד בירך בקול ואכל. 

סופר כי בעת בואו של רבינו לעיר פאפא נודע לו, שאחד השרידים מראשי הקהילה המקומית מאושפז בבית הרפואה. רבינו רצה לבקר מ

ליבו  אותו. אולם אנשי הסגל הרפואי אמרו לו, שהלה חולה במחלה קשה ומדבקת ל"ע, ויש להימנע מלהתקרב אליו. רבינו זיע"א לא שת
לאזהרתם, והלך לבקר את החולה בחדרו, דרש בשלומו ובירך אותו ברפואה שלימה, ושב על עקבותיו. זמן קצר לאחר שרבינו יצא מחדרו, 

והרופאים אישרו פה אחד, שאינו נגוע כלל במחלה המדבקת. היהודים המעטים בפאפא נעשה לחולה במעבדת ביה"ח בדיקת דם חוזרת, 
 כות ביקורו וברכתו של ה'ויחי יוסף'.תלו כולם את הדבר בז

ברך, מתלמידיו של הרה"ק מפאפא זי"ע, שנים אחרי נישואיו עדיין לא נושע בזרע של קיימא. בביקוריו אצל רופאים רבים, הודיעוהו בדעה א

ים מרובים לרפואה אחת, שלדאבונם אין בידם להושיע. כעבור כמה שנים נכנס אל רבינו ותינה את צערו, אשר על ליבו, שהוציא כספ
ששמע לאחרונה על כמה מקרים בין מתפללי בית המדרש, שאף הם לא נושעו בילדים והרופאים אינם נותנים תקווה. עוד הוסיף האברך, 

 רח"ל. 
 

כשרבינו שמע את דברי האברך הצטער צער רב והשעין את ראשו על השולחן לכמה רגעים, לאחר מכן שאל את האברך בעוגמת נפש: 
ברכותיו "הייתכן? דברים כאלו מתרחשים, ואין באים להודיעני?". רבינו בירך את האברך בחמימות, שיזכה להעמיד דורות ישרים ובריאים. 

 עמיד בית חשוב וברוך, וגם בני הקהילה נפקדו, ולא נשמעו עוד מקרים מצערים.התקיימו במלואן, והאברך ה

היו ששללו והיו  -חד מתלמידי רבינו החל פתאום להרגיש ייסורים גדולים ברגליו רח"ל, כשדרש ברופאים שמע חילוקי דעות, גם על ניתוח א

יר ל"ע, עד שלא יכל ללכת בלי להיעזר במקל. נכנס הלה בפחי נפש אבל לא ידעו אם יועיל לזמן ארוך, בינתיים מצבו הלך והחמ -שצידדו 
 לרבינו, אבל לא רצה להסתפק בברכת רפואה שלימה, אלא דרש לקבל הבטחה שיבריא. 

 

עליך להשרות את רגליך במים חמים מאוד, לזמן ממושך, תעשה כך  ,רבינו הרהר קמעה ואמר לו: "הגם שעכשיו נמצאים בתשעת הימים
למרות שרופאיו הזהירו, אותו שחום במצבו אינו מומלץ כלל ועיקר ועלול לגרום לנזקים, הוא לא פקפק  ימים וה' יתברך יעזור".במשך כמה 

ביום השלישי, כאשר הגיע לביתו ברכב אחרי תפילת שחרית, לא נזקק יותר  כלל וכלל בדברי רבינו וקיים במדויק את כל מה שהצטווה.

 ל היה ללכת ברגליו, ומאז לא הרגיש שום מיחוש ושום כאב.לעזרה כשיצא מהרכב, כי יכו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ַרב יֹוסֵ האדמו"ר  – ִאם ִראשֹוִנים ְכַמְלָאִכים אפ  ד ְגִריְנִו ואלְ ף ה  זצ"לא ְמפ   

 
 

 

 

 

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 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 
 
 



 

 

  
 

 

שבוכה במשך שלוש שעות בלא הפסקה, בדמעות שליש, על 
 ".איך זוכים לבן שכזה?גלות השכינה ועל חורבן המקדש... 

 

ואותו יהודי הוסיף: "לידינו יושב הרב טויסיג. גם הוא ראה את 
אומר קינות. תשאל אותו אם הגזמתי במילה אחת,  הבן שלך

במה שסיפרתי"... לידינו ישב יהודי נוסף, שהאזין לכל 
השיחה ולא אמר מילה. לאחר תפילת מנחה ניגש אלי אותו 
יהודי ושאל: "הרב טויסיג, האומנם אותו בחור אמר את 

"כן", -הקינות בבכיות ובדמעות במשך שלוש שעות רצופות?"
שלי נשבר לרסיסים כששמעתי את הלב שלו  השבתי. "הלב

 נשבר לרסיסים"... היהודי הודה לי בחמימות ונפרדנו.
 

שלושה ימים אחרי תשעה באב, אני רואה מודעת אירוסין: 
הבחור הזה התארס עם בתו של אותו יהודי, שהתעניין אצלי! 
למחרת פגשתי אותו ברחוב, איחלתי לו 'מזל טוב', והוא סיפר 

הרבה זמן בחור טוב לבת שלי. עיקר הדגש  לי: "חיפשתי
 אצלי היה על יראת השמיים של הבחור". 

 

"והנה כאשר אישרת באוזני את נכונות הסיפור על אותו 
בחור, שבכה והצטער על החורבן, אמרתי לעצמי: זה הבחור, 

כותב:  )או"ח סימן א סעיף ג(שאותו אני מחפש! הרי השו"ע 
ודואג על חורבן ביהמ"ק!".  "ראוי לכל ירא שמים שיהא מצר

סימן מובהק, כי ירא  –ואם הבחור הזה מצר כ"כ על החורבן 
 שמים הוא". 

 

"תאמין לי כבוד הרב", הוסיף ואמר, "אמרתי לעצמי: לא 
הייתי צריך לברר עליו לא אצל ראש הישיבה, לא אצל 
המשגיח וגם לא אצל חברים. מי שמסוגל לבכות בשברון לב 

ירא שמים מופלג הוא.  –בן בית המקדש שלוש שעות על חור
במוצאי שבת אמרתי לאשתי שמצדי אני רוצה את הבחור 

כעבור שלושה ימים הזה לחתן לבתנו. שלחנו שדכן שיציע. 
". עוד 'נגמר' השידוך למזל ולברכה בעזרת השם יתברך
 בית בישראל, שנבנה מכוחה של מילה אחת של פרגון! 

 

ברק. אחרי הכנס ניגש אלי הייתי בכנס של מחנכים בבני 
יהודי ואמר: "בבניין שלי גר אברך פלוני. בתקופה האחרונה 
'חוש הריח' שלי אמר לי שהוא זקוק לעזרה... פגשתי את 
השווער שלו מספר ימים לפני פסח ואמרתי לו: 'אתה יודע, 
איזה חתן יש לך? הוא מאיר את כל הבניין שלנו'... המילים 

ת השווער בחוה"מ פסח. הוא בא עשו את שלהן... פגשתי א
לביקור חג אצל חתנו והוא אמר לי: 'אין לך מושג איזו שמחת 
יום טוב גרמת לי! במשך כל ההכנות לחג הפסח חזרתי בפני 
אשתי, שוב ושוב, על המשפט שאמרת לי... שמחנו ביחד 

 '...החתן שלנו מאיר את כל הבנייןבמשפט הזה שלך: '
 

הוטב בהרבה, ממה שהיה אך  "אני מרגיש שמצבו של שכני
לפני תקופה קצרה". איזו השפעה יכולה להיות מכמה מילים 

במאמרו".  -"מחיה מתים -טובות... לא בכדי דרשו רבותינו
 )מעובד מתוך 'ואדרבה'(אפשר להחיות ממש.  -ע"י מספר מילים

 

סח רבי אהרון טויסיג שליט"א: לאבי זצ"ל היה מנהג מאוד 
מעניין. בתקופה שלנו, כשיש לכל אחד טלפון נייד, יתקשו, 
להבין את עומק העניין. היום, קל מאוד לשוחח אפילו עם 

 מישהו, שנמצא בקצה העולם. 
 

אבל בתקופתו של אבי זצ"ל היו בכל שכונת בתי אונגרין שני 
שחיו בה יותר מארבע מאות  טלפונים בלבד! שכונה

משפחות ורק לשני אנשים היה טלפון בביתם! הם נתנו לכל 
תושבי השכונה להשתמש בהם, להתקשר מהם או לקבל 

 שיחות אליהם. הבית שלהם היה ה'דואר' של השכונה...
 

במשך ל"א שנים היה אבי זצ"ל מוסר שיעורים.. והיה לו 
ה מארס מנהג, שבכל פעם שאחד ממשתתפי השיעור הי

את בנו או את בתו, היה מכתת את רגליו, לוקח אוטובוס, 
נוסע לבית המחותן ואומר לו: "אין לך מושג איזה שידוך טוב 
עשיתם... אני מכיר באופן אישי את המחותן שלך! הוא 
מהמשתתפים הקבועים בשיעור שלי... יהודי בר אוריין, עדין 

 בהליכותיו, אציל במידותיו"...
 

רכב צמוד... הוא עשה את כל הדרך ברגל,  לאבי לא היה
באוטובוס, וזאת גם כשהגיע לגיל, שהדבר היה כרוך 
במאמץ רב! פעמים רבות נשאל בבית: "מה העניין שיש 
במנהגך זה? הרי מדובר כבר 'לאחר מעשה', השידוך כבר 
'נגמר', ומדוע מוצא אתה לנכון להמשיך ולקיימו גם 

 ך אצלך בקושי רב?".כשהגיעו זמנים כאלו, שהדבר כרו
 

ובכל פעם שהשאלה הייתה נשאלת, אבי זצ"ל היה עונה 
אף פעם לא  מילה טובה יכולה לבנות עולמות!מחדש: "

מאוחר מדי בשביל לומר מילה טובה! כשהמחותן שומע 
כל ההכנות לחתונה נראות  -מילים טובות על המחותן השני

שתי  אחרת... הן נעשות ביתר שמחה... הקשר החיובי בין
המשפחות מתהדק, וזה משפיע גם על הקשר שבין החתן 

 לכלה והופך לקשר של קיימא ביתר שאת וביתר עוז"...
 

לפני מספר שנים, ביום המר והנמהר, תשעה באב: ישבתי 
בביה"כ ואמרתי את סדר הקינות. לידי ישב בחור ואמר את 
הקינות בשברון לב, בבכיות ובדמעות, במשך שלוש שעות 

אני לא זוכר על עצמי, שאמרתי אי פעם את הקינות  רצופות!
בצורה כל כך אמיתית ונרגשת... כל האברכים שישבו ליד 

 הבחור שמו לב לאופן שבו יצאו הקינות מפיו.  
  

שנים רבות אני מכיר את הבחור. הוא בהחלט נחשב 
ל'בחור טוב', אבל אי אפשר לומר עליו שהוא תלמיד חכם 
בולט ומיוחד... בחור טוב סטנדרטי... בתפילת מנחה ניגש 
אחד מהמתפללים, ואני מקנא בו! הוא זכה לעשות את מה 
שאני לא זכיתי! הוא ניגש לאביו של הבחור ואמר לו: "אני 

גיד לך, שהבן שלך אמר את הקינות בצורה מוכרח לה
מיוחדת מאד! יש לך בן, שממש ראוי לקנא בך! בחור צעיר, 

רֹום ֵמִתיה ְמַחי   ְבַמֲאמ   
 

 
 

 

 

 

 

 

         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"ל   זצ"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    לית זצ"ל                הרב יעקב בן מרג   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

ע"ה     שרה בת נרקיס ע"ה ל              רייזל  שושנהבת  הבהז                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה                      מרים בת בלה ע"ה     אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                                                      "הנעימה בת גורג'יה ע צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                 דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     סוליקה בת עישה         ז"ל    ר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"המסודי בת חביבה ע"ה                          

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                           אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                                                                 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל                        לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה   עקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                              י
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    מעון בן חנה ז"ל                                                                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                    ש

כל נשמות עם ישראל         אברהם בן דינה ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה                                                      אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה           
                                  

 לע"נ

 תנצב"ה


