
 

 

 

 

 

ת  שַׁ רָּ שָּ פָּ י תִּ ע  ה ֶחְבר   - אכִּ   הר 

 

 בברכת שבת שלום 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 ה'תשע"ט אדר א' חי"

 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

 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 
 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       

 

 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

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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18:09 

 . עמךכאן אלא 
 

אמר לו הקב"ה למשה: "עמך עשו את העגל, 
את  שאני אמרתי לך והוצאתי את צבאותיי

ואתה היית גורם וקיבלת עמי בני ישראל, 
מוטב לקבל את : 'הערב רב ואמרתאת 

 '. השבים
 

 ואני הייתי רואה מה הם עתידים לעשות,"

והם שעשו את העגל שהיו עובדי עבודה 
 ".זרה וגרמו לעמי לחטוא בהם

 

שהגרים שבאו עמהם מבואר אם כן, 
ממצרים הם עשו את העגל, אך עם ישראל 

  נסחפו אחריהם.
 

ר : "על זה אמרו חכמים זצ"ל ְתַחבֵּ וְַאל תִּ
ע",  ש  ר  שההתחברות עימו עלולה  כיווןל 

לקלקל ולהזיק אפילו לאדם צדיק, כפי 
 שקרה עם דור המדבר.

 

מכאן עלינו ללמוד ולהפנים את המסר 
העצום, כמה חובה על ההורים לראות 
ולהשגיח עם מי הילדים שלהם מתחברים 
ומסתובבים, וזאת למרות העובדה שהילד 

הור ותקין בבית, שכן צריך מקבל חינוך ט
לדעת כי ההתחברות עם חבר רע ומושחת 
במידות יכול חלילה להוביל את הילד 

 להרס ולאבדון.
 

 

 

18:06 

18:07 

 
18:08 

 

18:47 

 
18:44 

 18:45 

 
18:47 

 

 

 כי תשאפרשת  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

 

 

 

אחד הדברים המתמיהים ביותר הוא כיצד 
ייתכן שאותם יוצאי מצרים אשר זכו להכרה 
גלויה של השם יתברך וכל אחד ואחד מיוצאי 

 ִלי-א   ֶזהמצרים הראה באצבעו כמו שנאמר: "

עשו אחרי זמן קצר  (ב, טו שמות)" וְַאנְו הּו
ביותר את חטא העגל, ובנוסף אומרים על 

ֶלה ל" ֱאֹלֶהיָך עגל זהב: "אֵּ אֵּ  (ד, לב שמות) יְִּשר 
 האומנם? 

 

ביאר הגר"מ רובמן זצ"ל בספרו 'זיכרון מאיר' 
את פשר ירידתם הגדולה והמהירה, 

 )עירובין נד ע"ב(:בהסתמכו על דברי הגמרא 

זהב ופז קשה לקנותם ככלי  -"דברי תורה
כלומר, הסיבה  וקל לאבדם ככלי זכוכית".

 לירידה התלולה היא חברה רעה.
 

כידוע חטא העגל בא על ידי הערב רב, כמו 
ם" שנאמר "וַיְַרא ע  ובמדרש  (.א,לב שמות) ה 

תנחומא )יט( מובא: "וירא העם וכו' נתכנסו 
ארבעים אלף שעלו עם ישראל ושני חרטומי 
מצרים עמהם ושמותם אנוס ואמברוס שהיו 
עושים לפני פרעה כל אותם כשפים, כמו 

ם ַגם שנאמר: "וַיֲַעשּו י הֵּ ְצַריִּם ַחְרֻטמֵּ  מִּ

יֶהם"  . (יא, ז שמות) ְבַלֲהטֵּ
 

לוהתקהלו כולם על אהרו הֵּ  ן שנאמר: "וַיִּק 

ם ע  רבינו  שמשה ,(א, לב שמות) ַאֲהרֹן" ַעל ה 
שוב איננו יורד כבר וכו' מיד עמד חור וגער 

 בהם, עמדו עליו והרגוהו. 
 

כשראה אהרון כך התיירא והתחיל מעסיקן 
ה בדברים. והם אומרים לו: "קּום נּו ֲעשֵּ  ל 

ים"   (.א, לב שמות) ֱאֹלהִּ
 

ֶלההתחילו אומרים:  ל" ֱאֹלֶהיָך "אֵּ אֵּ  שמות) יְִּשר 

 ובהמשך אומר במדרש תנחומא: "ֶלְך (".ד, לב

ד ת כִּי רֵּ חֵּ לא נאמר  העם (.ז, לב שמות) ַעְמָך" שִּ

ש ִכי ָהָעם "וַַיְרא  (א, לב שמות) מֶֹשה" בֹש 

 

 

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

 

 

 

 להצלחת אברהם גורג'י דן דליה אפרת וב"ב
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 

 

 

 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 

 

 

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

 



 

 

 

 ?מה דינו של גוש
 
 

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

 

בתוכו, ואינו ממהר דבר גוש הנמצא בכלי שני ]כגון חתיכת בשר, תפוח אדמה ואפילו אורז[, אף שטבעו לאגור חום 
כן  מקורות: כל העובר לכלי שני שוב אינו מבשל, אף על פי שהיד סולדת בו. -להצטנן, אינו מבשל ודינו ככלי שני. לעולם 

מוכח מדברי הבית יוסף )יו"ד סימן קה( וז"ל: כלל גדול הוא דאין כלי שני מבשל בשום פנים. וכ"כ להדיא הדרכי משה )יו"ד שם אות ד( 
)יו"ד סימן צד ס"ז(. וכן פסק הראש"ל בספרו הליכות עולם ח"ד )עמוד נ(, ובשו"ת אור לציון ח"ב )פ"ל אות טז( ושכן מנהג בני ובהגהה 

ספרד. וע"ע לו בח"ג )פ"י אות ו( דזה בין בשבת ובין בבשר וחלב. וכן הביא אאמו"ר שליט"א בספרו מנחת שמואל ח"א. וע"ע להראש"ל 
שבת )כרך ד עמוד שסז(, ובשו"ת יביע אומר חי"א )חאו"ח סימן לב(. ומכל  -עמוד נא(, ובספרו חזון עובדיהבספרו הליכות עולם ח"ד )

מקום נלע"ד, שיש להחמיר היכן שאפשר, היות ובלאו הכי לא אוכלים את המאכל כשהוא רותח, אלא ממתינים, עד שיצטנן ויוכלו לאוכלו 
 ותיכף יכול לאוכלו. -אוכל ואם כן ייתן את התבלינים, לאחר שיתקרר מעט ה

 

משנה ברורה  מקורות: אולם, יש אומרים שדבר גוש שהוא חם בחום, שהיד סולדת, אף שנמצא בכלי שני דינו ככלי ראשון.

 )סימן שיח ס"ק מה, סה, קיט(. וכן הביא הרב כף החיים )שם אות קעח(.
 

חם, המונח בכלי שני. אולם לתת מלח מבושל  לדעת המחמירים בדבר גוש, יש להיזהר מלתת תבלין על גבי דבר גוש
 100מלח המצוי אצלנו עובר ייבוש בתנור בחום של  מקורות: ]מלח שולחן[ על גבי דבר גוש הנמצא בכלי שני, מותר לכל הדעות.

ים לתנור למשך מעלות ואין דינו כמבושל אלא כאפוי. ]המלח המצוי לצרכן בארץ ישראל מופק ממי הים, את המלח מייבשים בשמש ומכניס
דקות לייבוש סופי[. ואף שהמלח צריך בישול רב כדי להביאו למצב מבושל כדברי הגמרא בשבת )מב ע"ב( כמו בשר שור וכ"כ השו"ע  20

)סימן שיח ס"ט(, יש להקל אף בכלי ראשון לדעת בני ספרד, כאשר הסיר מונח ע"ג הפלטה, היות וקיימ"ל אין בישול אחר אפיה. אולם 
"א )שם(, אינו כן, שכתב דיש אוסרים וסוברים שמלח הוא מקלי הבישול, והמחמיר תבוא עליו ברכה. וכן נוהגים בני אשכנז. לדעת הרמ

וכתב המשנה ברורה )ס"ק עא( שיש להיזהר מלתת מלח בכלי ראשון, אך בדבר גוש שרבו הפוסקים הסוברים שכאשר נמצא בכלי שני אין 
הגרש"ז אוירבך זצ"ל בשמירת שבת כהלכתה )פ"א הערה קעג(, ובספר ארחות שבת ח"א )פ"א הלכה דינו ככלי ראשון, יש להתיר. כ"כ 

 ס(. 
 

  היות שכלי שני אינו מבשל אף כשהוא גוש, מותר לערות מרק צונן על אורז חם שהיד סולדת בו שניתן בכלי שני.

 גוש שדינו ככלי ראשון, אסור. אולם לדעת המחמירים בדברהליכות עולם )שם(, חזון עובדיה )שם(.  מקורות:
 

 
 

סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א: סיפור ששמע מפי בעל המעשה. באחד הימים הובהל אברך לבית הרפואה 
במצב קשה, כשהוא סובל מדלקת ריאות חריפה, מצבו ל"ע הידרדר במהירות, והוא הועבר בדחיפות לטיפול נמרץ 

)הנשמה לאחר שלושה ימים לעשות לו טובוס כשהוא מורדם ומונשם. בהתייעצות עם הרב אלימלך פירר שליט"א החליטו 

 אך לא ניכר כל שינוי במצבו הקשה., בתקווה שמהלך זה יצליח להשפיע עליו לטובה, דרך חור בגרון(
 

בעיר מודיעין עילית, באחד הבניינים שררו בין השכנים אהבה ואחווה שלום ורעות. אולם בחצי שנה האחרונה בעקבות 
ם סכסוך טעון מאוד בין השכנים, ולא מן הנמנע היה לשמוע צעקות בין השכנים ובעיקר בין בניה של מספר שכנים נוצר ש

כשאחד השכנים הוא קרוב השכנות של הבניין, כשהיו נפגשות בחדר המדרגות. עיקר הסכסוך היה בין שני שכנים, 
 משפחה של אותו חולה.

 

ו, שצריך לעשות איזו פעולה בשביל קרוב לאחר שכבר עבר שבוע ימים, ומצב החולה לא השתפר, החליטה אשת
משפחתה, "הרי לקרובי יש ילדים קטנים בבית, וכל רגע נשקפת סכנה לחייו, וצריך לעשות משהו לרפואתו", חשבה 

אני עולה כעת לשכנה לעשות שלום ביני תישא בשעות הערב, החליטה החלטה אמיצה: "-בליבה. ביום שלישי פרשת כי
 ".פחתילבינה, לרפואת קרוב מש

 

היא עלתה במדרגות, כשליבה פועם בהתרגשות, אבל היא התחזקה לרפואת הרב... בן..., כשהגיעה לדלת היא נקשה 
בהססנות. הדלת נפתחה, כשהשכנה ראתה אותה בפתח הדלת, התחילה לשפוך עליה את כל זעמה, כמימים ימימה, 

א באתי בשביל לריב, אני רוצה להתפייס לרפואת בעוד היא מבליגה. לאחר שהשכנה סיימה את דבריה, אמרה לה: "ל
 קרובי".

 

היא הכניסה אותה לביתה, והן דיברו כמה שעות וליבנו את כל העניינים. בשעה עשר בלילה הן נפרדו והחליטו שמעתה 
באותה השעה, אבל בדיוק, בשעה עשר בלילה התחיל החולה לנשום בכוחות עצמו, אך שלום ושלווה ישררו ביניהן. 

רגע לרגע השתפר מצבו באופן ניכר, עד שלמחרת כבר עמד על רגליו לפליאת הרופאים שראו את החלמתו כשמ
 )מעובד מתוך 'באר הפרשה'(. המהירה.

 

 

תוְַאְחדּוס ִפיּו  
 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

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

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

 

 מינויים
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. נקרא בשם דוד (1804)נולד בשנת ה'תקס"ה  -האדמו"ר הרב דוד שפירא מדינוב זצ"ל
)שהעיד על עצמו כי מעולם לא היה לו כלל על שם החסיד המפורסם ר' דוד מליז'נסק זצ"ל 

ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשויב שאל את ה'בני יששכר': "מהיכן  חטאת נעורים(.
)כשהכוונה לקח  מחותני שתי נשמות יקרות כאלה לשני בניו, שהמה נשמות בלא גופים?" 

נשמות אלו משך מעולם ה'בני יששכר' השיב כי  על רבינו ועל אחיו, ר' אלעזר מלאנצהוט(.
אף שמעולם האצילות קשה מאוד להמשיך : "על כך אמר ר' יצחק אייזיק האצילות.

 ".נשמות, אבל אם ה'בני יששכר' אמר כך, ודאי כן הוא
 

ענוותן מופלא. עשרה שנים נישא, והם גרו בכפר קטן סמוך לבערשט. -בהיותו כבן שתים
. על הקודש. מלומד בניסים. רבים פנו אליו ונושעו. רבינו אף החיה מתים-בעל רוח

גדלותו שמעו החסידים כי השר שלום רוקח מבעלז אמר לרבנית על רבינו: "אם מניחים 
בן כזה יכולים לישון במנוחה בקבר". בפעם הראשונה שהיה רבינו אצל הרה"ק מריזשין 

, כשאחז את ידיו אמר לו תיכף: "אתם בנו של הצדיק מדינוב, רצוני )שהיה אז סגי נהור(
אחר שפנה הקהל ללכת ישבו שני הצדיקים והמתיקו סוד במשך לדבר עמכם ביחידות", ו

ועל שם  (1840)י"ח טבת ה'תר"א -שעה ארוכה. החל לכהן כאדמו"ר לאחר פטירת אביו ב
 70-. חי כ(1874)י"ט אדר ה'תרל"ד -העיר נקרא שמו עד היום ר' דוד'ל מדינוב. נפטר ב

 שנים. ציונו בדינוב ליד אביו.
 

)בעל האדמו"ר ר' צבי אלימלך  אביו: )מצד אביו(.איטה  סבתא: ו(.)מצד אביר' פסח  סבא:

האדמו"ר ר' ישעיהו נפתלי הירץ  בניו:מרת חנה מירל.  אימו: ה'בני יששכר' מדינוב(.
 מדינוב, האדמו"ר ר' מאיר יהודה מבוקווסק והאדמו"ר ר' צבי אלימלך מבלאז'וב. 

ב, ר' טוביה ממיידאן, ר' יהודה רוקח ר' אלתר משה חיים בן רבי יעקב יוסף מגלגו חתניו:
האדמו"ר ר' ישראל מרוז'ין, האדמו"ר ר' שלום  מרבותיו:מדינוב ור' מנדל מרופשיץ. 
 צמח דוד.• מספריו:מבעלז ור' שמעון מירוסלב. 

עיר קטנה הסמוכה לדינוב גרו מעט יהודים ולא היה להם ביהמ"ד מיוחד לתפילה. ובעל בית ב

המזיגה קבע מקום בבית המזיגה שלו לתפילת הציבור. והיה שם גוי שיכור אחד שרגיל היה להפריע 
לתפילתם, ותמיד חשב מזימות שונות להפריע ולא יכלו לו. פעם אחת הגיע זמן התפילה והגוי לא 

המרזח. מאחר שבעל בית המזיגה לא הצליח להוציאו, לפיכך ניגש אליו ונתן לו -צאת מביתרצה ל
 מכה על לחיו בחוזקה, ונפל הגוי פגר מת.

 

נבהלו היהודים מאוד מזה, כי ידעו אלו עלילות וצרות צרורות עלולות לבוא עקב מיתת הגוי. לפיכך 
המזיגה עם שני שליחים על גבי עגלה כדי -הורידו את הגוי למרתף ונעלו אותו, ומיד יצא בעל בית

להגיע לרבינו. הצדיק, שהרגיש הכול ברוח קדשו, ציווה לפני כן לגבאי בייניש, שיסגור הדלתות 
 והחלונות ואל יניח לשום אדם להיכנס אליו. 

 

כשהגיעו השלוחים וראו, שאי אפשר להיכנס לרבינו התחילו לבכות מגודל הפחד והצרה, עד שנכמרו 
אתה רוצח, כך הולכים המרזח: "-ו עליהם, והם הורשו להיכנס. מיד צעק רבינו על בעל ביתרחמי

". בכה האיש בכי מר ואמר: "רבי, מה אוכל לעשות? עתה יעלילו עלינו עלילות". נתן והורגים אדם?
להם רבינו את מטפחתו ואמר להם: "לכו לביתכם והעבירו את המטפחת ג' פעמים על פני הגוי 

 .הרב מדינוב דוד בן חנה מירל מצווה עליך, שתלך לביתך"באוזניו: "ותאמרו 
 

השלוחים עשו כן, ומיד עמד הגוי על רגליו והלך לביתו. כאשר הגיע לביתו, אשתו צעקה עליו: "היכן 
היית עד עכשיו?". הוא ישב על כסאו וביקש ממנה, שתכין עבורו כוס תה. המילים הללו הרתיחו 

רו: "תה אביא לך? היכן היית עד עכשיו?!". והתנפלה עליו. תוך כדי החבטות אותה, והיא צעקה לעב
 של אשתו, נפל הגוי שנית ֶפגר על הארץ. וליהודים הייתה אורה.

עשרה שנים נישא, והם גרו בכפר קטן סמוך לבערשט. בנו )האדמו"ר רבי צבי -היותו כבן שתיםב

ע, לקחת לו אישה, אמר לו, שיראה את כלתו אלימלך מבלאז'וב( מספר על רבינו, שכאשר אביו נס
קודם הקידושין. אולם רבינו סירב. כאשר אמר לו: 'הלא אמרו רז"ל אסור לקדש אישה, עד שיראנה', 

אני בטוח, הלא טעם רז"ל, שמא יראנה ואחר כך תתגנה בעיניו, וזה אינו שייך אצלי כי  -השיב
כי מורי זצ"ל אמר על אבי, שהייתה לו בותא, . וסיים בנו ואמר: "ואין זאת רשלעולם לא אראנה"

 ".מדרגה של פלטי בן ליש

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

כי בעת בשבת פרשת יתרו. כאשר חזר משם, סיפר לאביו האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז )ה'דברי חיים' זיע"א( בהתפעלות, 
. אמר לו אביו: "אם תרצה, גם אני יכול להראות לך זאת", וכאשר עשרת הדיברות ראה קולות וברקים כמו בעת מתן תורה ממש קריאת

 קראו עשרת הדיברות בפעם הבאה, הראה לו גם אביו התגלות כזו, שראה אצל רבינו.

שהוא ינו מקטרת, ונכנס הרה"ק ר' צבי ואמר, עם אחת כשהיה אצל הרה"ק המקובל צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב זי"ע עישן רבפ

 מרגיש ריח של קטורת, ורוצה לדעת, מי זה המעשן.

 

 זצ"ל בְמִדינֹוא ַשִפירָ ד ָדוִ  בָהרַ האדמו"ר  -ִאם ִראשֹוִנים ְכַמְלָאִכים
 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

ףַהֶכסֶ ת ַתְכִלי  
 

 

 

 

 

 

ראה לפתע מחזה מוזר ויוצא דופן. בצידו האפל של הלובי, עומד 
ומד הוא עקום לו אגרטל גדול וכבד מאוד, אלא שלפי הנראה ע

 קמעא. 
 

וגילה חבילות של הוא התקרב לתומו אל אגרטל הפרחים, 
שטרות מבצבצות מתחתיו, והם אלו, הגורמות לו לחוסר איזון 

הוא גילה שם את הסכום הגדול והאבוד של אותם  וצורה עקומה.
 אנשי עסקים. 

 

הוא הטמין את חבילת השטרות בשקית ורץ לשאול מורה 
לו ליטול את הכסף. מורה ההוראה שמע את הוראה, האם מותר 

הסיפור והורה לו, כי כיוון שלכסף אין סימנים, ובוודאי לאחר 
יומיים כבר התייאשו בעליו, על כן, מותר לו על פי דין ליטול את 

 הכסף הרב לעצמו. 
 

המוצא החרדי היה שמח, ושב לביתו מאושר מהתעשרותו 
שבמשך כל הלילה הגדולה והסכום הגדול שנפל בחלקו. אלא, 

  שנתו נדדה עליו, והוא לא יכל לישון.
 

כיצד אני יכול לקחת לעצמי סכום כה עצום, שמישהו איבד, "
שאף בעסקאות הגדולות של הסוחרים לא מתגלגלים סכומים 

", הרהר כל ובוודאי המאבד נמצא בצער עמוק ונורא שכאלו,
 הלילה. 

 

ובירר את פרטיו  למרות ההיתר של הרב, הוא פנה אל בית המלון
של איש העסקים, שאיבד את הכסף. הוא קבע עימו פגישה, 
וברגע שראה אותו הוציא שקית המכילה את כל סכום הכסף 

באתי להשיב לך אותו, מפני  –ואמר לו: "זה הכסף שאיבדת 
למרות שהרב התיר לי  -שליבי נוקפי על צערך הרב, וכל זאת 

 להשתמש בו לעצמי".
 

המום לראות כך את כספו מונח לפניו, אך איש העסקים היה 
אני יותר מכך התפעל לראות את אצילות נפשו של אותו יהודי. "

", אמר מצטער, אך אני כבר התייאשתי מהכסף והוא שייך לך
 איש העסקים. 

 

היהודי החרדי סירב בכל תוקף לקחת את הכסף וטען: "הכסף 
מה דקות, הרב היה שלך ונשאר שלך". השניים התווכחו במשך כ

 עד שאירע דבר מרגש ונפלא.
 

איש העסקים שאל את היהודי: "אמור נא לי, האם יש לך בן 
בשידוכים אולי?". "כן", השיב הלה. "אם כן, גם לי יש בת בגיל 

הבה ונפגיש ביניהם, ונראה  –השידוכים המחפשת חתן טוב 
 כיצד יתפתחו הדברים". 

 

לשבור את  השניים נפגשו, ולאחר כמה פגישות החליטו
הצלחת. הזוג הצעיר התחתן, וכל הכסף הרב שנמצא, הועבר 

 לצורכי החתונה וקניית דירה.

         ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    זצ"להרב יצחק בן תפאחה כדורי                                                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                                                                                   וזה ז"לנעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן ר

ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן יקוט ז"ל יצחק בן חביבה ז"        ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
מזל בת שמעון      אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל                                            נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרתדב בן יצחק ז"ל                   דוד בר חסיבה ז"ל                                                                 חי זיזי בן קלרה 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                                                                ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל מסודי בת חביבה

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     מין אלתר ז"ל                                                       מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בניברכה בת 

ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה                                             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

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

 לע"נ

 תנצב"ה

כידוע, הכסף מעסיק לא מעט אנשים, ולעיתים האדם עלול 
לעולם לטעות ולחשוב, כי הכסף הוא התכלית שלשמה ירדנו 

ולא אמצעי בלבד. על כך סיפר הרב משה מיכאל צורן הי"ו 
 דברים הנאמרים מפי הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א:

 

לפני מספר חודשים התאספו שני אנשי עסקים יהודים באחד 
מבתי המלון בעיר תל אביב. הם התיישבו בלובי בית המלון 

עתידות וניסו לסגור כמה עסקאות גדולות וחשובות, אשר 
 להניב רווחים גדולים לשני הצדדים. 

 

לאחר פגישה שארכה כמעט שעה, הגיעו הצדדים להסכמים 
והחליטו לחתום על חוזה ביניהם. כמקובל בכל עסקה טובה, 
הלקוח מניח סכום כסף לא מבוטל על מנת לסמן ולרמוז למוכר 
על תחילתה של העסקה, כאשר את שאר הסכום ישלים עם 

 סיומה. 
 

ה שלנו היה מדובר בעסקה של כמה מיליוני שקלים. במקר
אחד מאנשי העסקים, הוציא מכיסו צרור של עשרות שטרות 

 והניחם על השולחן. 
 

בעודם ממשיכים לסגור ביניהם פרטים נוספים בעניין העסקה, 
נשמעה אזעקה בתוך המלון. במערכת הכריזה הודיעו כי חובה 

חשוד שנמצא, על כן על כולם להתפנות במהירות, מפני חפץ 
 המלון. -מבקשים מכולם ללא יוצא דופן לצאת משטח בית

 

בהלה רבתי אחזה בכל אורחי המלון ואנשיו, וכולם החלו לרוץ 
כל עוד נפשם בם החוצה. גם שני אנשי העסקים קמו ממקומם 

 בבהלה, נטלו את מזוודותיהם וברחו כל עוד נפשם בם. 
 

אלא, שלמרבה הצער, מתוך הבהלה, בעודו לוקח את התיק 
שלו ואת שאר החפצים הנוספים, שכח בעל הכסף את 

 השטרות על השולחן. 
 

לאחר כמחצית השעה, הודיעו במערכת הכריזה כי ב"ה 
האירוע עבר בשלום וניתן לשוב אל בית המלון ולהתנהל 

יישבו כרגיל. שני אנשי העסקים חזרו אל שולחן הלובי בו הת
על מנת לסיים את הפגישה, אלא שלתדהמתם גילו שצרור 

מדובר היה השטרות, שנשכח על השולחן נעלם כלא היה. 
 בסכום עצום של מאות אלפי שקלים!.

 

הם החלו בחיפושים נרחבים ואף ביקשו את עזרת בית המלון, 
ולאחר שהחיפושים עלו בתוהו פנו הם בבקשת עזרה אל 

 המשטרה. 
 

למרבה הצער, אף המשטרה לא הניבה פירות בחיפושיה, 
אביבי  -ופרשת הכסף האבוד התפרסמה בכל המלון התל

 וסביבותיו. 
 

יומיים לאחר מכן, הסתובב בבית המלון, יהודי חרדי, אשר 
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