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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
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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

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן חיים בן אלן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט יוסף בן רוחמה
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
סיון רבקה בת אלן אסתר עמית בת טובה
אברהם גורג'י בן דליה אפרת

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

פָּ ָּר ַׁשת בְּ הַׁ ר -

תּבֹונ ְנּות ּבְ צָרת הֶ עָ נ ִי
הִ ְ

"וְכִי י ָמּוְך ָאחִ יָך ּומָ טָ ה י ָדֹו עִ מָ ְך וְהֶ חֱ ַזקְ ָת
במדרש (רבה לה) מובא" :אמר רבי אבין ,העני
הזה עומד על פתחך והקדוש ברוך הוא עומד
על ימינו ,דכתיב" :כִי יעֲ מ ֹד לִימִ ין אֶ בְיֹון"
(תהלים קט ,לא).

אם נתת לו ,דע מי שעומד על ימינו ונותן לך
שכרך .ואם לא נתת לו ,דע מה שאמר
הכתוב" :אשְ ֵרי משְ כִיל אֶ ל דָ ל ּבְיֹום ָרעָ ה
י ְמלְטֵ הּו ה' " (תהלים מא ,ב)".
תיאר זאת הרב ה'חפץ חיים' בספרו 'אהבת
חסד' (ח"ב פרק י) :יצייר האדם לעצמו כיצד
עומד הוא בשמיים כשספר תורה בידו
ושואלים אותו על כל מצווה ומצווה האם קיים
אותה כדין וכיאות.
האדם יישאל בוודאי גם על מצוות "ו ְהֶ חֱ זקְ ָת
ּבֹו" (ויקרא כה ,לה) .ואז יזכירו לו בית דין של
מעלה ויאמרו לו כאשר ספר הזיכרונות פתוח
לפניהם:
"היזכר נא ,כיצד ישבת ביום מסוים בביתך על
כיסא כבודך בשמחה ובלילה בא אליך אותו
עני בן טובים והתחנן וביקש הלוואה על
המשכון ,וזכור נא גם" ,כך יאמרו לך" ,מה
שהשבת לו' :ברגע זה אינני יכול להיענות
לבקשתך' ,והלך ממך בפחי נפש".
"ואתה לא שמת כלל לב ,שעד שהגיע אותו
עני להחלטה לגשת אליך בבקשת ההלוואה
חלפו כמה ימים של התלבטות והתייעצות עם
אשתו האם לבקש או לא לבקש .כי גדלה
אצלו הבושה עד מאוד ,במיוחד על רקע שינוי
המעמד שלו מאיש עשיר ואמיד לעני מסכן.
ובתוך לבטים אלה היו כמה מחשבות אודות
כל מיני פרטים שיקדמו את הסיכוי לקבל את

ּבֹו" (ויקרא כה ,לה)

ההלוואה מחד ,ומאידך צמצום של הבושה
ומניעיה עד כמה שאפשר".
"וכאשר סוף-סוף הופיע האיש על סף ביתך
דחית אותו בשתי ידיים באומרך ,שאין
ביכולתך למלא משאלתו .הרי שיברון הלב
שגרמת לו היה גדול ביותר".
"ומה גדול היה השבר בשובו לביתו כאשר
בושה וכלימה מכסים את פניו וכל בני ביתו
שציפו בתקווה לשובו עם ההלוואה המיוחלת
פרצו בבכי בראותם את ידיו הריקניות".
"ועל ידי קול בכייתם ,שעלה למרום ,התגבר
כוח הדין על העולם .וסופו של דבר היה
שמאחר ולא היה בידו במה להחיות אנשי
ביתו ,נחלש רוחו מיום ליום ברעב".
"ועתה" ,מסיים ה'חפץ חיים' את דבריו
ואומר" ,עמוד בדין והכר מעשיך וראה מה
גרמת במיעוט חמלתך על האנשים העלובים
ומרי נפש .כמה ציערת למעלה את ה'
יתברך בזה שעלתה בכייתם למרום .כמה
התגבר כוח הדין על ידך וכמה גזירות נגזרו
כתוצאה מכך .כשם שלא חמלת על העני,
כך אין לחמול עליך! ואז ייגזר הדין והעונש
בהתאם לנסיבות המקרה שתואר!".
על כן ישכיל האדם להתבונן תמיד על צרת
הדל.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

פניני עין חמד

פרשת בהר

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי
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והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב
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מהם המנהגים בל"ג בעומר?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
יום ל"ג בעומר ,הוא יום שמחה וחדווה ,לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי ,ויש לעניין זה סימוכין בדברי הפוסקים,
ולכן נוהגים להרבות בשמחה ביום זה ,ואין אומרים בו תחנון .ישנן דעות שונות לגבי הסיבות שנוהגים שמחה ביום זה :יש
אומרים שטעם השמחה ,מפני שמסורת ביד ה ראשונים ,שבל"ג בעומר פסקו תלמידי ר' עקיבא למות .מקורות :מאירי יבמות
ס"ב,ב .שו"ע תצג ,ב .ויש מפרשים ,שמתו התלמידים גם לאחר ל"ג בעומר ,אלא שביום זה החל רבי עקיבא ללמד תלמידים
חדשים ובתוכם רשב"י הקדוש ,והם כבר לא מתו באותה מגיפה ,ומהם התפשטה התורה בעם ישראל .מקורות :פר"ח
תצג,ב .ויש מפרשים שבל"ג בעומר סמך ר' עקיבא את חמשת תלמידיו :ר' מאיר ,ר' יהודה ,ר' יוסי ,רשב"י ור' אלעזר בן
שמוע ,שהם המשיכו את מסורת התורה .מקורות :כה"ח תצ"ג ,כו ,עפ"י שער הכוונות .ויש מפרשים ,מפני שמלכות הרשעה
גזרה מיתה על רשב"י ונעשה נס שהתחבא במערה ומודים על הנס שנעשה לו .מקורות :שבת ל"ג ע"ב .ויש המפרשים,
שביום זה הייתה הסתלקות רשב"י.
בל"ג בעומר מותר לשיר ולרקוד ,ואין אומרים בו תחנון ,וכן במנחה שלפניו אין אומרים תחנון ,ואין מתענים בו וכן דעת
הרמ"א לקיים חתונות החל מיום זה.
מנהג בקרב יהודי אשכנז שרווח כיום בארץ ,לצאת לשדה עם חץ וקשת .הטעם למנהג הוא הכתוב" :לְלמֵ ד ְּבנֵי י ְהּודָ ה
קָ שֶ ת" (שמואל ב' א ,יח)  -ויש מפרשים שבל"ג בעומר תיראה הקשת בצבע אחר ,והגאולה תבוא .טעם אחר מצוי בדברי
חז"ל שבימי התנא האלוקי רבי שמעון בר-יוחאי לא נראתה קשת בשמיים ,כיוון שבכוחו היה להגן מפני הפורענות ,ולא
נזקק העולם לאות הקשת.
המנהג לעשות "חלאקה"  -תספורת ראשונה לבנים בני שלוש בבוקר ל"ג בעומר ,בקבר רשב"י במירון בשביל חיבוב
המצווה של הנחת פיאות הראש ,ובזה מקיימים את מצוות "ֹלא תקִ פּו פְַאת ר ֹאשְ כֶם" (ויקרא יט ,כז).
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להלן סיפור מופלא ביותר ,המעובד מתוך 'אמונה שלמה' של ידידי ורעי ,ר' צבי נקר הי"ו :הגאון הרב יוסף משה עדס זצ"ל
(שהיה מגדולי חכמי ארם צובא בירושלים ולימד תורה במשך כ 40-שנה בישיבת 'פורת יוסף' וכן נפטר בערב שבת קודש ,באותו תאריך בו

הוא נולד) סיפר פעם על יהודי בשם ר' יוסף טנזי זצ"ל ,אשר היה עובד בישיבת 'פורת יוסף' כמחלק תה וקפה לרבני
הישיבה ולאברכים ,ותמיד עד שרתחו המים או שהייתה לו הפסקה של רבע שעה ,היה קורא בזוהר הקדוש.
וכך היה זוכה ר' יוסף טנזי זצ"ל ,שבכל שנה היה מסיים את הזוהר בל"ג בעומר ,ועורך סעודה גדולה בביתו לעשרה
תלמידי חכמים ומכבדם לאין שיעור ,וב סוף הסעודה היה נותן לכל תלמיד חכם מעטפה ובה סכום כסף נכבד באומרו" :זה
לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי!".
שנה אחת מצבו הכספי היה קשה מאוד ואמר לאשתו ,שכפי הנראה השנה לא יוכל לעשות סעודת סיום ,כי אין כסף ,והיה
מצטער על כך מאוד .והנה שלושה ימים לפני ל" ג בעומר חלם ,שבא אליו התנא רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו" :אני רוצה
שתעשה את הסעודה כרגיל כבכל שנה .והיות שאני יודע שמצבך קשה ,לכן תראה בעיניך ששמתי לך סכום כסף בכיס
חולצתך ,ותלך בבוקר ותקנה כל מה שצריך ,וכל הזמן יישאר אותו סכום בחולצה ,רק אל תספר לשום אדם על זה ,כי
כשתספר ,תיפסק הברכה" .והוסיף ואמר לו התנא" :קח עשר מעטפות ושים בצד כהרגלך ,ותמיד יישאר אותו סכום
בחולצה".
הוא קם משנתו ומישש את כיס החולצה כדי לוודא ,שהחלום לא היה מהרהורי ליבו .לתדהמתו המרובה ,מצא כסף בכיס!
החלום אמיתי .הוא זכה בחלום הלילה לראות את התנא רבי שמעון בר-יוחאי! הוא לא ספר את הסכום ,אלא מיד הלך
לשוק וקנה בשפע ושילם .וכפי שאמר לו התנא רבי שמעון בר יוחאי ,תמיד הכיס נשאר תפוח – עם אותו סכום בחולצה.
חזר לביתו ,לקח עשר מעטפות ,הכניס בתוכן סכום הגון וסגר אותן.
בינתיים באה אשתו ואמרה לו" :אני רוצה לדעת ,מהיכן יש לך כסף הרי אמרת לי ,שייתכן שהשנה לא תערוך סעודה
לכבוד הצדיק כיוון שאין לך כסף לכך" .בתחילה התחמק ,שכן ידע שברגע שיגלה  -אזי הברכה תיפסק .אולם אשתו
המשיכה להפציר בו עד שבסוף כוחותיו לא עמדו לו וסיפר לה את דבר המעשה.
מיד אחרי שסיפר ,הלך לקנות משהו – קנה מה שרצה ,אבל הכסף נגמר .בכל אופן עשה סעודה כיד המלך ,ואני הייתי
באותה סעודה וקיבלתי המעטפה ,והמסובים הרגישו קדושה הן באוכל והן בשתייה בזכות הרשב"י זיע"א.
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

אִ ם ִראשֹונִים ְכמַ לְ ָאכִים

ירא זצ"ל
– האדמו"ר הָ ַרב חַ יִים מֵ אִ יר י ְחִ יאֵ ל שַ פִ ָ

האדמו"ר הרב חיים מאיר יחיאל שפירא ממוגלניצא זצ"ל הידוע בשם 'השרף
ממוגלינצא' -נולד בשנת ה'תקמ"ט ( .)1788כשנולד קראו לו מאיר (לפי ציווי ר' יצחק
לוי מברדיטשוב שאמר שהוא יאיר לכל העולם בתורתו) ,אבל הוסיפו את השם חיים לפניו
ויחיאל אחריו כסגולה לאריכות ימים .נודע כעילוי עוד בצעירותו .גדל והתחנך על
ברכי אבי אימו המגיד מקוז'ניץ ממנו למד את תורת הנגלה והנסתר .אחרי נישואיו
ישב ועסק בתורה וחסידות וכעבור מספר שנים התקבל לרב בגריצא .בשנת
ה'תקפ"ה ( )1824לאחר פטירת דודו ר' משה (בן המגיד מקוז'ניץ) החל לנהוג
באדמו"רות במוגלניצא.
חסידיו נאמדו באלפים רבים ובהם אדמו"רים ורבנים חשובים .בשנת ה'תקפ"ח
( )1827לאחר פטירתו של האדמו"ר השני מקוז'ניץ ר' משה קיבל בנוסף גם את
כיסא המגידות בקוז'ניץ ומצודתו היתה פרושה על שני המקומות והוא חתם אבד"ק
קוז'ניץ ומאגליניצא .בשנת ה'תר"ג ( )1842לאחר פטירת האדמו"ר ר' ישכר דב בר
בארון מרדושיץ (ה'סבא קדישא' מרדושיץ) הצטרפו אליו רבים מחסידיו .שימש נשיא
כולל רבי מאיר בעל הנס ליהודי פולין בארץ ישראל .בעל רוח-הקודש .רבים פנו
אליו ונושעו .ענוותן מופלא .העיד על עצמו כי צפה למרחוק והיה יודע מה נעשה
עם חסידיו בכל מקום .נפטר ב-ט"ו באייר ה'תר"ט ( .)1849חי כ 61-שנים .ציונו
במוגלינצא.
סבא (מצד האם) :ר' ישראל הופשטיין המגיד מקוז'ניץ .סבא (מצד האב) :ר' משה
יצחק (מצאצאי ר' נתן נטע שפירא בעל 'מגלה עמוקות') .אביו :ר' אביעזרא זליג (אב"ד גירניץ) .אימו :מרת פרל.
אישתו :בת ר' אלעזר וייסבלום (בנו של רבי אלימלך מליז'נסק) .מרבותיו :סבו ,ר' ישראל הופשטיין (המגיד מקוז'ניץ) ,ר' יעקב
יצחק הורביץ (ה'חוזה' מלובלין) ,ר' אברהם יהושע השיל (ה'אוהב ישראל' מאפטא) ,ר' ישראל פרידמן מרוז'ין ,ר' יעקב יצחק
רבינוביץ ('היהודי הקדוש' מפשיסחה) .מתלמידיו האדמו"רים :ר' שלמה הכהן רבינוביץ מראדומסק ,ר' ישראל יצחק פינקלר
מרדושיץ ,ר' נתן דוד רבינוביץ משידלובצא ,ר' סיני מראדום ,ר' אלעזר הופשטיין מקוז'ניץ .בניו :האדמו"ר ר' אביעזר זליג,
האדמו"ר ר' אברהם יהושע השיל ,האדמו"ר ר' אלימלך מגרודז'יסק (בעל 'אמרי אלימלך') ,האדמו"ר ר' יעקב יצחק (בעל 'אמת
ליעקב') והאדמו"ר ר' משה יוסף .חתניו :האדמו"ר ר' אברהם אלחנן אונגר מקאלושין והאדמו"ר ר' יהודה הורביץ ממעליץ.

ג

דול היה שמו של רבינו בקרב יהודי גליציה ,ורבים חרדו למוצא פיו .גדלותו של הרבי התבטאה במיוחד בעבודת התפילה .תפילתו פתחה
בפני חסידיו צוהר לעולמו הרוחני העשיר .האש שבערה בתוך תוכו התפרצה מפעם לפעם דרך מילות התפילה ,שהיו יוצאות מפיו באימה
וביראה ,סוחפות אחריהם את כל הנוכחים ,שהיו מתעלים אף הם מעל להשגותיהם ומתרוממים עוד ועוד בעבודת התפילה.
עבודתו התחילה כבר לפנות בוקר ,עת היה משכים קום להגות בתורה .הכנה זו יכלה להימשך שעות ארוכות שרק בסיומן ניגש הצדיק לעבודת
ה' בסילודין ,בצוותא חדא עם קהל עדתו .כדי שלא יגרום לטורח ציבור ביקש השרף מחסידיו ,שאם יתאחר יותר מדי בהכנותיו ,שלא ימתינו לו,
אלא יתחילו את התפילה בלעדיו.
יום אחד התארך הזמן מעבר למשוער והרבי טרם הופיע בפתח בית-המדרש .בלית בררה נאלצו החסידים להתחיל בתפילה בלי רבם .באותה
שעה ישב הצדיק בקודש פנימה והגה בתורה ,כשבצד החדר עמד אחד מגדולי תלמידיו .מבעד לדלת הנעולה בקעו קולות המתפללים .לפתע
קם הרבי ממקום מושבו והחל לפסוע נרגשות הלוך ושוב ,כשמצחו מכווץ מהרהורים.
לאחר כמה דקות נטל את הטלית המקופלת והניחה על כתפו .נראה היה כי הוא מתכונן להתחיל בתפילתו ,אך הנה – שוב המשיך לצעוד
לאורך החדר .בשעה הבאה שב המחזה על עצמו פעמים מספר ,עד שנעצר הרבי באחת ,פתח את הדלת וקרא למשרת ,שהיה עסוק באותה
עת בענייניו בצידו השני של הבית.
המשרת מיהר להופיע והרבי מיד הקשה בפניו" :זוכר אתה ,שנסענו לפני שבועות אחדים לעיירה פלונית?" הלה הניד ראשו" .האם זוכר אתה,
כי בדרך חזור נשבר אחד מאופני המרכבה?" המשרת הנהן ,ואז נתן בו הרבי מבט נוקב ושאל" :וכיצד המשכנו בנסיעה?"" -בכפר הסמוך,
בחצרו של החלבן היהודי הבחנתי בגלגל ,שעמד ללא שימוש .ניגשתי לבעל הבית וביקשתי לשואלו והלה נעתר לבקשתי" ,השיב.
"האם השבת לו את הגלגל בחזרה?" ,שאל הרבי" .לא ,"...נבוך המשרת" ,עד כה לא השבתי לו את הגלגל ,העניין פרח מזיכרוני לחלוטין!"
"הואל אפוא" ,ציווה הרבי" ,ותיכף ומיד שכור לך עגלה אחרת .הטען נא עליה את הגלגל וסע לכפר כדי להשיבו לבעליו .אנא ,מבקש אני ממך,
שלא להתמהמה כאן אף לא רגע אחד מיותר!" .אך יצא הדבר מפי הרבי ,ומיד רץ המשרת למלא את מבוקשו .רק כאשר נשמעו חריקות
אופני העגלה היוצאת מן החצר ,נאנח הרבי אנחת רווחה ,ופנה להתעטף בטליתו.
התלמיד ,שצפה מן הצד ,היה המום .הוא הבין ,כי הגלגל החסר עיכב את התפילה עד עתה ,אך לא הבין ,מה נשתנה יום זה מן הימים
הקודמים שאף בהם היה הגלגל השאול בידי הרבי? רק לאחר כמה שעות ,כששב המשרת מביצוע שליחותו ,התבררה התמונה במלואה ,מדוע
הרב לא יכל להתחיל להתפלל ולהניח תפילין עד החזרת הגלגל.

"כשהגעתי לבית החלבן" ,סיפר המשרת" ,פגשתי אותו עומד בפתח ביתו ,כשהעגלה שלו עמוסה בכדי חלב ,והוא אובד עצות .מסתבר ,כי
אחר שמילא את העגלה עד תומה ,נשבר אחד מאופניה .הוא ניגש לחצר האחורית כדי ליטול משם את הגלגל החלופי ,ואז נזכר ,כי השאיל לי
את הגלגל האחרון ,שהיה ברשותו .כאשר הופעתי ובידי הגלגל ,מיד אורו עיניו של החלבן ,והוא מיהר להרכיבו ,תוך שהוא מפטיר לעברי' :אילו
היית מאחר בשעה קלה ,החלב היה מחמיץ לחלוטין ,והיה נגרם לי נזק עצום!'"( .מעובד מתוך 'אמוני עם סגולה')

ַ
מפְ לָ ָאה
הצָ לָ ה ֻ
להלן סיפור מופלא ביותר המעובד מתוך 'שיחת השבוע'
שהובא מתוך 'די ברכה אין שטוב' על הנס המופלא שאירע
בציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.
היה זה בערב ר"ח תמוז האחרון לחייו של הגה"ח ר' נפתלי
צבי גולדברג זצ"ל ,שעלה מרייצפרט שבהונגריה והתיישב
בארץ ישראל.
רבי נפתלי צבי חש כי לא נותרו לו ימים רבים בעולם הזה,
ולכן ביקש לקרוא לנכדו ,שלמה זלמן גולדברג ,שהיה אז
בחור צעיר .כשהגיע נכדו ,פנה אליו ואמר" :מכיוון שאני
מרגיש שקיצי קרב ובא ,רצוני לספר לך סיפור ,שאירע לפני
שנים רבות ושעד היום שמרתי בסוד .אך עתה ,קודם לכתי
לעולם שכולו טוב ,אני רוצה לספר לך ,כדי שתעביר סיפור
זה הלאה ,לדורות הבאים".
הנכד הסתקרן עד מאוד לשמוע ,מה בפי הסב הגדול
והתיישב לידו .ר' נפתלי החל בסיפורו" :במשך שנים רבות
נהגתי להקדיש את החודשים אלול ותשרי לעבודת הבורא.
בתקופה זו הייתי עוזב את ביתי ,מתנתק מכל הבלי העולם,
ויושב בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון".
"שם הייתי עוסק בתורה הקדושה ,לומד מוסר ומתפלל כדי
להכין את עצמי לראש השנה .שנה אחת ישבתי במירון,
עטוף בטלית ומעוטר בתפילין ,ולמדתי תורה בחברותא,
באולם הגדול שבין קבר רשב"י לקבר בנו ,רבי אלעזר".
מכיוון שבאותה שעה היינו שם לבדנו ,חששנו ,ולכן נעלנו
את הדלתות ,כדי להימנע מביקורים של 'טיפוסים
מפוקפקים' ששוטטו באיזור".
"ישבנו כך ,שקועים עמוק בלימוד ,ולפתע קלטו אוזנינו רחש
מלמעלה .הגבהנו את עינינו ,ולתדהמתנו ראינו שדרך
האשנב שבתקרת הציון משתלשלים פנימה שני בדואים,
חמושים בחרבות ובמגפיים בעלי סוליות ברזל
מחודדות!".
"די היה להביט בהם ,כדי לחוש פחד מוות ולהבין לשם מה
הם רוצים להיכנס לציון הקדוש .הבנו מיד את הסכנה
האורבת לנו .חשבנו מה ניתן לעשות כדי להינצל  -לברוח
לא יכולנו ,כי הם היו משיגים אותנו".
"לצעוק היה גם כן מעשה חסר תועלת ,כי איש לא היה
שומע אותנו .זה היה עניין של דקה או שתיים עד שיגיעו
אלינו .ראשנו קדח בחיפוש אחר מוצא הצלה".
"לאחר ששקלתי את הדברים ,פניתי לחברי ואמרתי' :מה

שיהיה איתנו ,יהיה .אנחנו נתונים בידיו של הקב"ה והוא
שיגזור את גורלנו .אך לכל הפחות נציל את התפילין שלנו
מידיהם הטמאות' .באחת הפינות היו גחלים כבויות ,שעליהן
נהגנו לבשל את ארוחותינו .הסרנו מיד את התפילין מעלינו
וטמנו אותן בין הגחלים".
"מיד לאחר מכן הצטנפנו לנו כל אחד בפינה אחרת,
והתחלנו לומר וידוי ולקרוא קריאת שמע ,מתוך כוונה
גדולה .מבלי משים נפלטה מפי אנחה כבדה ,כשחשבתי על
מה שצפוי לנו בעוד זמן קצר".
"קשה היה לי להשלים עם העובדה ,שאסון כזה יפקוד
אותנו דווקא בהיותנו במקום הקדוש הזה ,בצל התנא
האלוקי רשב"י".
"בעודי חושב את מחשבותי ושפתי מוסיפות לשאת תפילה
נרגשת ,חשתי ,כאילו שתי ידיים איתנות אוחזות במותני
ומרימות אותי ממקומי ,וכעבור רגע מצאתי את עצמי עומד
על גבעה ,שהשקיפה אל קבר רשב"י .לצידי עמד גם
חברי".
"דקות אחדות עמדנו שם שותקים ומביטים איש ברעהו ,חשים
עדיין את הפחד העמוק מהסכנה ,שנשקפה לנו ,ומתקשים
לעכל את הנס שהתחולל .ידענו שניצלנו בזכות רשב"י,
שפעל ישועות בחייו ולא פחות מכך לאחר הסתלקותו".
"כעבור כמה רגעים ,כשהתאוששנו מעט ,מיהרנו אל הכפר
הסמוך ,שליד קבר רבי יוחנן הסנדלר .בכפר התגוררו ערבים
שהתיידדו איתנו ,כשהיינו קונים אצלם מצרכי מזון".
"סיפרנו להם את שאירע לנו .קבוצה של ערבים מיהרה לעבר
הקבר ,כדי לנסות ללכוד את שני הבדואים ,שפרצו כך לתוך
מקום קדוש וביקשו להתנכל לנו .אך עד שהגיעו אל הציון
הקדוש ,נעלמו עקבות השניים".
רבי נפתלי צבי סיים את סיפורו לנכדו והוסיף" :מיד לאחר
המעשה החלטנו ,אני וחברי ,לשמור עליו בסוד ,ואולם כעת
אני חש חובה לספר את הסיפור הזה ,כדי שהכול ידעו את
קדושתו של ציון רשב"י".
פחות משבוע לאחר מכן ,בתאריך ו' בתמוז ,נפטר ר' נפתלי
צבי בירושלים ונקבר בהר הזיתים .על מצבתו חרותות
השורות הבאות:
"פה נטמן הרב החסיד המופלג ,שקדן על התורה והעבודה
וירא אלוקים ,ר' נפתלי צבי בן הגאון החסיד המפורסם איש
אלוקים קדוש ,מורנו הרב ר' זאב וולף ,אב"ד קהילת רייצפרט
באונגרין ותלמיד הרב הקדוש רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע".

עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צ וות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 052-6329144הנייד באישור ועדה רוחנית)
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

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
מסעוד בן יקוט ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"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
ר' יצחק בן מסעודה קדוש 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

