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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
קסירר אפרים וב"ב
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 בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
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

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 וַׁיְ חי -

" ְראּובֵ ן בְכ ִֹרי אַ תָּ ה כ ֹחִ י ו ְֵר ִ
אשית אֹונִי יֶתֶ ר שְ אֵ ת וְיֶתֶ ר
הנה מוצאים אנו ,כי בבוא יעקב לברך את בניו
בטרם פטירתו -הוא פונה אל שלושת בניו
הראשונים :ראובן ,שמעון ולוי ומוכיח אותם
בדברים נוקבים ומייסרים.
כך אנו מוצאים כשהוא מוכיח את ראובן" :פַּ חַּ ז
ַּ
ּתֹותר כִי עלִית מִ שְּ ְּכבֵי ָאבִיָך ָאז
כַּמַּ י ִם ַאל
חִ ַּללְּּת י ְּצּועִ י עלה" (בראשית מט ,ד).
וכן בהמשך לגבי שמעון ולוי הוא אומר:
"שִ מְּ עֹון ו ְּ ֵלו ִי ַאחִ ים ְּכלֵי חמס מְּ כֵר ֹתֵ יהֶ ם ,בְּס ֹדם
ַאל ּתב ֹא נַּ ְּפשִ י בִקְּ הלם ַאל ּתֵ חַּ ד כְּב ֹדִ י ,כִי
בְּאַּ פם ה ְּרגּו אִ יש ּוב ְִּרצ ֹנם עִ קְּ רּו שֹורָ ,ארּור
אַּ פם כִי עז ו ְּעֶ בְּרתם כִי קשתה ,אֲ חַּ לְּקֵ ם ְּבי ַּעֲ ק ֹב
ו ַּאֲ פִיצֵם ְּבי ִשְּ ראֵ ל" (בראשית מט ,ה-ז).
ולכאורה ,יש לנו להשתומם ,האם אלו
הברכות שמאציל יעקב לבניו לפני פטירתו?
האם זה מה שיש לו לומר להם -דברים
שאינם כלל בגדר ברכה ,ואולי אפילו
להיפך?
אנו היינו מצפים שברגעי הפרידה הללו ,בהם
נפרד יעקב מבניו הוא יתמקד דווקא
במעלותיהם ולא בחסרונותיהם ,בדיוק כפי
שאנו מוצאים שיעקב עשה לשאר בניו?
במדרש (רבה צח) מובא" :כיוון שראו אותו
שהוא מקנטרן ,התחילו מסתלקין לזויות ,כיוון
שראה שהן מסתלקין לזויות ,התחיל קורא
לכל אחד ואחד".
הרי לנו ,כי גם השבטים הקדושים הרגישו כי
בדבריו של אביהם אין משום ברכה אלא
קנטור ,ואם כן עלינו לבאר באמת ,מה היה
טעמו של יעקב אבינו בכך?

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 ויחי

ּתֹוכֵחה הִ יא בְּ רכה
עָּ ז" (בראשית מט ,ג)

ונראה ,שברכה גדולה בירך יעקב את בניו,
שכן אף אם למראית עין נראה לנו כי
תוכחה גלויה הינה ההיפך הגמור מ'ברכה'-
מכל מקום לא כן פני הדברים הברכה
הגדולה ביותר הינה דווקא התוכחה הזו
שהוכיח יעקב את בניו ,שכן באמצעותה
הוא איפשר להם לתקן את דרכיהם מכאן
ואילך ,ולהיות ראויים לברכה לעולמי עד!
נמצא איפוא ,כי אם מבקשים אנו לדעת
מהי הירושה הטובה והמשובחת ביותר-
נוכל ללמוד זאת מהירושה שהוריש יעקב
אבינו לבניו ,לראובן ,שמעון ולוי.
דווקא דברי המוסר אשר עסקו בנקודות
אותן עליהם לתקן -הם אשר היו ירושה
טובה ומשובחת ,והם אשר ראויים היו
להיאמר על ידי יעקב השוכב על ערש
דווי -לבניו המתקבצים סביב מיטתו
ומטים אוזנן למוצא פיו.
ומכאן ,יש לנו ללמוד ,כיצד עלינו להתייחס
לתוכחה שאנו זוכים לה מפעם לפעם .שכן
אל לנו לדחות את התוכחה הזו בשום
פנים ואופן! עלינו לשמוח בה ,לקבל
אותה באהבה ,ולדעת כי טובה גדולה
טמונה בה בעבורנו.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:05

17:17

17:48

16:21

17:14

17:43

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

16:21

17:13

17:43

להצלחת אלי ברוט ומשפחתו

16:25

17:17

17:48

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי

י"ד טבת ה'תשע"ט
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האם מותר בשבת לחמם תבשיל שהתבשל כל צורכו?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
תבשיל יבש ,שנתבשל כל צורכו והצטנן  -מותר לחממו בשבת ,ואפילו שיגיע לידי חום שיד סולדת בו ,מפני שאין בישול
אחר בישול .מקורות :שו"ע (סימן שיח ס"ד) .והגדרת דבר יבש כתב בשו"ת אגרות משה (ח"ד סימן עד דיני בישול אות ה) כאשר המאכל
עומד בפני עצמו במקומו ללא כלי ואינו נשפך ממקום למקום .אולם בשו"ע הגר"ז (סימן רנג קונ"א ס"ק יא) מאכל יבש פירושו לגמרי ללא כל
לחלוחית.
מותר מעיקר הדין להכניס בשבת מאכל יבש (כגון ביצה) מבושל כל צורכו לתוך סיר החמין .מקורות :לדעת הראש"ל הגר"ע יוסף
זצ"ל שבפלטה אין לחשוש מדין 'מיחזי כמבשל'  .וכמ"ש בספר מעין אומר ח"ב (עמוד קכא ,ריג) בשמו .וכן הוא בספרו חזון עובדיה -שבת
ח"ד (עמוד שמד ,שמח) וכן הדין לעניין ביצה מבושלת ,שמותר ליתנה בתוך סיר של חמין בשבת .ואין כאן איסור הטמנה בדבר המוסיף
הבל ,כיוון שהטמנת אוכל בתוך אוכל מותרת שהיא צורת אכילה ולא הטמנה .אולם לדעת המחמירים ,שאף בפלטה יש איסור 'מיחזי
כמבשל' ,יש לאסור הכנסת הביצה ,אלא אם כן ייתן הפסק תבנית וכדו' בין הסיר לפלטה ,ואז יכניס את הביצה .או שיסלק את הסיר מעל
הפלטה ,ורק אז ייתן בתוכו את התבשיל .וע"ע ילקוט יוסף (מהדורה תשע"א שבת א עמוד תרנד).
מאכל יבש ,שיש בו מיעוט רוטב ,מותר לחממו אף שהלח יגיע לידי חום של יד סולדת .הערה :דעת ה'מנחת כהן' (שער ב פ"ב
בד"ה התנאי השני) וה'פרי מגדים' (ס' רנט מש"ז אות יג) ,שמותר לחמם מאכל שיש בו מיעוט רוטב כדין דבר יבש .וכן הורה הראש"ל
בשו"ת יביע אומר ח"ז (ס' מב אות י) וח"ט (ס' קח) ושכן כתב האגלי טל (מלאכת אופה סכ"ו) להוכיח מדעת השו"ע (ס' שיח סט"ז) ,שמותר
לשים אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת ,ואף שהשומן שבאינפאנדה הוא לח ויש בישול אחר בישול בלח ,כיוון שרובו יבש ומיעוטו
רוטב ,דינו כיבש .ועוד כתב בשו"ת הר צבי (חאו"ח ח"א עמוד רסג) דכל היכא שרובו יבש ,מיעוט הרוטב טפל אליו ,שאין עיקר הפעולה
נעשית בשבילו .ומכל מקום המחמיר תע"ב .ע"ש .וע"ע בשו"ת יחוה דעת ח"ב (ס' מה) ובספרו חזון עובדיה  -שבת (כרך א עמוד פח) .לפי
מה שכתב הפרי מגדים (ס' רנג מש"ז אות יג) טעם הדבר ,שברובו יבש מותר ,היות ודעתו של האדם על רוב התבשיל שהוא יבש ,ובתבשיל
יבש ההצטמקות רעה לו ,וכל האיסור לבשל לח שנצטנן הוא רק במצטמק וטוב לו ,ולכן כשרוב התבשיל יבש ,ואין דעתו על הרוטב ,נחשב
כמצטמק ורע לו .ע"פ זה כתב בספר הליכות שבת -מלכא (עמ' קצב) אם יש לאדם המחמם עניין ברוטב כדי להשתמש בו בפני עצמו ,אסור
לחממו בשבת.
ולעניין "קטשופ"  -רסק עגבניות מתובל ,כתב הגרש"ז אוירבך (הובא בסו"ס מאור השבת מכתב א אות א) נידון כדבר יבש .ושכן דעת
הגרי"ש אלישיב זצ"ל .ע"ש .אולם בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סימן עד אות ה) מצדד כיוון שהמאכל נוזלי ,הרי הוא נידון כדבר לח( .יש
לציין כי הקטשופ עובר בישול מלא על כל הרכיבים) .נפקא מינה לתת קטשופ בשבת על גבי שניצל חם ,שאף לדעת המחמירים בדבר גוש,
המיקל יש לו על מה שיסמוך .ראה בספר הליכות שבת ח"ב (עמוד תמד).
ויש אומרים ,שאם דעתו גם על מיעוט הרוטב אסור לחממו .ויש אוסרים בכל אופן .מקורות :בשו"ע הגר"ז (סימן רנט ס"ח) דין
מאכל זה כדבר לח שאסור לחממו בשבת .ואף לפי דברי הפרי מגדים הנזכר לעיל ,לדעת הרב משנה ברורה (סימן שיח ס"ק כה ,סב) זה
אינו היות שי ש בישול אחר בישול בלח שמצטמק ורע לו ,ואם כן אסור אף במיעוט רוב .וכן פסק בשו"ת אגרות משה (ח"ד סימן עד דיני
בישול אות ז) ,והגרש"ז אוירבך בספר שלחן שלמה (סימן שיח אות לה) ,ובשו"ת אור לציון ח"ב (פ"ל אות יג) ועוד.
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אצל האדמו"ר ר' יששכר דב רוקח הזקן (מהרי"ד מבעלזא) זצ"ל ,היה המנהג שבאחד מימות השבוע היו מתאספים כל בניו
(האדמו"ר ר' אהרון ,האדמו"ר ר' יהושע מירוסלב ,האדמו"ר ר' מרדכי והאדמו"ר ר' שלום מאפטא) לשוחח עימו בלימוד .והיו משיחים
בפניו ,חידושי תורה ,שנתחדשו להם במשך ימות השבוע .בנו מהר"א (האדמו"ר ר' אהרון) זצ"ל היה מגיע גם הוא ,אולם,
למרבה הפלא ,היה שותק תמיד ומעולם לא השמיע שום דבר תורה וגם לא התערב בדבריהם במעמד זה ,ויהי הדבר
לפלא .איך ייתכן ,שאף פעם אין לו מה לומר ,להוסיף ולהעיר?
כעבור שנים רבות ,אירע ,שכשהגיעו כולם ,השמיע דבר תורה ואף התערב בשיחתם כדרכה של תורה .לפליאתו של אביו
ובקשתו ,שיאמר לו מה יום מיומיים ,ניאות רבי אהרון והשיב ,שהסיבה שהוא שותק מדי שבוע במעמד זה ,היא מחמת
העובדה ,שאמם של אחיו החורגים (מרת חיה דבורה) הייתה נוכחת בבית בקביעות ,בזמן השיחה ,וחשב ,שהנאתה תהיה
שלימה ,כשתשמע רק את בניה מדברים .באותו יום שהתערב בשיחה ,לא הייתה הרבנית בעיר ,לכן לא כבש את
מעיינו והשמיע דבר תורה בלי חשש.
סיפור זה סופר להגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל (ששימש כמשגיח בישיבת 'קול תורה' וכונה 'זקן המשגיחים') ,בעת ששהה בבית
הבראה של ועד הישיבות בנתניה .וסיפר תלמידו הג"ר שלום קליין ,שרבי גדליה נרעש מאוד מהסיפור ,הוא צעד בחדר
מצד לצד הלוך ושוב ולאחר כמה דקות ,אמר" :כמה מוסר צריך ללמוד ,כדי להגיע לדרגה מרוממת כזו? לשתוק שנים
כה רבות ,כדי לא להגיע לסרך של אי נעימות של הזולת!"( .מעובד מתוך 'ויברך יוסף')
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אִ ם ִראשֹונִים ְכמַ לְ ָאכִים-

ַארי ֵה לֵ יבּוש לִ יפְ ִ
שיץ זצ"ל
הַ גָּאֹון הָּ ַרב ְ

הגאון רבי אריה לייבוש ליפשיץ זצ"ל :נולד בעיר יערסלוב בשנת ה'תקכ"ז ( .)1766כבר
בילדותו ניכר עליו ,כי לגדולות נוצר ועדיו לגאון ולתפארת .בהיותו כבן תשע שנים כבר ידע
את כל הש"ס בבלי וירושלמי .למד אצל רבותיו ועלה ונתעלה בחריפות ובקיאות ,עד שיצא
שמו בשם 'לייבוש חריף' .הריץ מכתבים עם גאוני דורו והללו נפעמו מידיעותיו וחידושיו.
זיווגו הראשון לא עלה יפה ,מאחר שהיה שקוע כולו בתורה ,ורעייתו ביקשה שיעסוק
במסחר .סירב ליהנות מכתרה של תורה ,ואת כסף הנדוניה השקיע במסחר באמצעות
שליח בשם ר' יוסף ,שניהל את עסקיו ורק לעיתים רחוקות היה נוסע עם שלוחו לירידים
הגדולים .פעם אחת ,כשעסק בפריקת הסחורות ,נצנצה בראשו קושיא על הרמב"ם ולא
מצא מנוח לנפשו ואמר לשלוחו ,כי מוכרח הוא עתה למצוא רמב"ם לעיין בדבריו כדי
ליישבם ,ולא האזין לטענתו כי במהלכו זה יפסיד את כל מסחרו ואת כל הונו ,והעמיסו את
כל אשר להם על העגלה וחזרו .בדרך במלון פרצה שריפה ,שכילתה את כל אשר לו ,ונותר
ערום ונקי מכל נכסיו ,ובחזרתו לביתו שוב שקע בתורה .גאון בנגלה ובנסתר.
בשנת ה'תק"ס ( )1799נאלץ לקבל על עצמו תפקיד כרב בקרשוב .בשנת ה'תקס"ח ()1807
עבר לשינאווא וישב על כסא הרבנות עד שנת ה'תקפ"ה ( )1824אולם הוא נרדף ע"י בעלי
מחלוקת ונאלץ לברוח באמצע הלילה .זמן קצר לאחר מכן העיר נשרפה ושני שליש מהעיר
בערה ,ורבים נשארו ללא קורת גג .משם עבר לכהן כרב ואב"ד בעיר ווישניצא ,בריגל
והגלילות .נודע כפועל ישועות .מכל המקומות פנו אליו ,אולם הוא לא לקח פדיונות .נפטר ב-
י"ז טבת ה'תר"ו ( .)1845ציונו בריגל שבפולין .חי כ 79-שנים.

אביו :ר' חיים (ה'חוזה מלובלי'ן העיד עליו שהוא בעל רוח-הקודש ,משפחתו מיוחסת לר' נתן נטע שפירא בעל 'מגלה עמוקות').
מרבותיו :הגאון רבי יצחק חריף מסאמבור זצוק"ל (מח"ס שו"ת 'פני יצחק') ,ר' אריה לייב הכהן הלר (בעל 'קצות החושן') ,ר'
יעקב יצחק הלוי הורביץ (ה'חוזה מלובלין') .חברותא :הגאון ר' יעקב משולם אורנשטיין (בעל 'ישועות יעקב') .מספריו• :אריה דבי
עילאי .נשותיו :בת נגיד חובב תורה ולומדיה מפרמישלא (זיווג ראשון) ,מרת חנה (זיווג שני  -בתו של בעל ה'ישמח משה').

כ

יצד התגלה רבינו כבעל-מופת מסופר ,כי בעיר אושפיצין הייתה אישה חולנית ל" ע .בעלה דאג עד מאוד לרפואתה וגם בשל העובדה שעדיין
לא זכה לזרע קודש בר קיימא .הלה דרש ברופאים ,והללו נלאו למצוא לה מזור .כאשר פנה הבעל לרה"ק ר' בעריש מאושפיצין והפציר בו עד
מאוד שיפעל ישועה בעבורו אמר לו הרב ,כי רואה הוא ,שרק על-ידי הרב החדש (רבינו) מווישניצא יוכל להיוושע.

מיד אסף עוד שלושה חסידים וביקש להגיע לרבינו .באותו זמן שהה הרב בשינאווא .רבינו ,שהיה בעל רוח-הקודש ,ידע בכל מה שהתרחש
ונסע לווישניצא ,כדי שיוכל להושיע את הבעל .כאשר הגיעו לשם ,הבעל וחבריו החסידים ,קיבלם הצדיק בכבוד ואף ערך להם שולחן .במהלך
הסעודה שאלם" :מהו המרחק מאושפיצין לווישניצא?" ,ונענה" :כ-ט"ו פרסאות" .ענה להם בתמיהה" :מרחק רב ,ואיני יודע מדוע .לכל הפחות
אברך אתכם" ,וברכם.
בליל שבת-קודש אחר עריכת השולחן אמר אחד מן המקורבים לבעל הזקוק לישועה" :תיכנס כעת לחדר הרבי וספר לו על הבעיה" .שמע הלה
לקול חברו ונכנס לחדרו של הצדיק .הביט עליו הרב בחמלה ושאלו לשמו ,והלה ענה" :מנחם בן גיטל" .וגולל בפניו את צרתו ,וכי אשתו הגיעה
ל" ע עד שערי מוות ,וכי הרופאים אמרו נואש לחייה .רבינו הביט בפניו והבטיחו ,כי אשתו תבריא ואף יזכה ממנה לילדים ,והרופאים יכלמו
ויבושו מתחזיתם .שמח הבעל עד מאוד לשמע הבשורה.
במוצאי-שבת ק ודש ,כשנפטרו ממנו וביקשו לחזור לאושפיצין ,נתן הרב לאיש עשב בשם בעליצא וציווה לבשלו וביקש ,שהבעל ורעייתו ישתו
מהמרקחת ויועיל ,וכאשר הרבי אמר  -כך היה .האישה הבריאה ,ובתוך שלושה חודשים ראו כל אנשי העיר אושפיצין ,כי האישה הולכת
כשאר האדם ,והקול בעיר יצא ,שהרבי מווישניצא הוא איש מופת ונסעו אליו בהמונם.

ע

ל קדושתו המופלאה מסופר ,כי כשבא הרה"ק ר"מ מדזיקוב לבקרו ,אמר לאביו בחזרתו כי ראה ,שאת המרק אכל במזלג מרוב דביקותו
ופרישותו מענייני העולם-הזה ,ואמר לו אביו ,כי מאכלי השבת של הרבי מסוגלים לדורות ודורי דורות של יראים ושלמים ,ומסופר ,כי פעם,
כשבא אליו איש חולה בחולי המעיים וביקש עבורו רפואה .רבינו נתן לו לאכול מן הקוגל .נבהל האיש ואמר ,כי המאכל מסוכן הוא לו מחמת
מחלתו ,אמר לו הצדיק ,שיש לו קבלה ,שמאכלי שבת-קודש מרפאים .החולה שמע לדבריו ,ולמרות חששו אכל את הקוגל וכדבריו כן היה,
שנרפא האיש מחוליו לתדהמת הרופאים.

ע

ל העובדה ,כי הרב היה בעל רוח-הקודש ניתן לראות מהסיפור המופלא שלפנינו ,שהובא בשו"ת 'אריה דבי עילאי' :אירע פעם ,שהתעקש
הצדיק ולא רצה להתיר עגונה אחת ,כמה גדולים כתבו בירורים ופלפולים ארוכים להתירה ,והוא דחה דבריהם ולא הסכים להתירה .בסיכומו
של עניין ,ר' מרדכי דוד מדאמבראווא בא אליו לפלפל עימו פנים אל פנים וסידר לפניו ראיותיו החזקות ,כדי להתיר את האומללה מכבלי עיגון.
כשראה רבינו ,כי לא יוכל לשכנע את הרב השני ,עמד על רגליו ודפק על השולחן ואמר" :איך אני יכול להתירה ,בשעה שאני רואה את הבעל
בחיים?" .לא חלף זמן רב ,והבעל בא והודו לו ,כי עיניו הקדושות היטב ראו.

ס

יפר הרה"צ הישיש מו"ה נפתלי ט"ב זצ"ל מבריגל ,שפעם אחת בא לזקינו הרה"ק בעל ה'אריה דבי עילאי' זיע"א איש אחד ,שחלה ל"ע
בריאותיו עד שהרופאים כבר התייאשו מחייו רח"ל ,וציווה הרה"ק ,שימתין עד שיכבו הנרות שבת קודש ,וכשמתחילים לכבות ,והם מעלים עשן,
אז ישאף באפיו את העשן ,ובזה יתרפא ,ובדרך הטבע זהו סכנה .וכן עשה ,שנשאר שם ,והעולם כבר הלכו אחר השולחן לבתיהם והוא נשאר
עם עוד אנשים ,שהיו רוצים לדעת מה יעשה לו ,והמתין עד שכבו ושאף את העשן ,ותיכף התחיל להתעטש והקיא מאוד ,וייראו האנשים לנפשם
שח"ו נעשה בגריעותא יותר ,כי היה זה סכנה גדולה לריאות ,ולפלא נתרפא פתאום כאחד האדם .אח"כ כשהרופא ביקר אצלו אמר,שאין לו
חרטה על דבריו שאמר נואש ,ושהריאות שלו  -אין זה בכלל הריאות הישנות אלא ריאות חדשות.

ְהגָּ ה נ ִ
ַ
ִסית
הנ ָּ
להלן סיפור ,המעובד מתוך 'להתעדן באהבתך' אותו סיפר
הגאון הדרשן הידוע רבי יעקב גלינסקי זצ"ל :באחת הפעמים
נסעתי במונית .והנה פנה אליי הנהג ואמר" :אפשר לשאול
שאלה?"" -שְּ ַאל .אם אדע ,אענה בשמחה".
"איני מבין" ,אמר הנהג" ,אני עובד ,ואף אשתי עובדת ,ויש לנו
משפחה קטנה ,ואיננו מצליחים אף פעם לגמור את החודש,
אין הקומץ משביע את הארי .וכך בכל חודש אנחנו תמיד
במינוס בבנק".
"ואילו אתם ,אצלכם ,בלי עין הרע ,מדובר בדרך כלל
במשפחות מרובות ילדים ופיות רבים ,שיש להאכיל  -לכל
אחד שלושה פיות ,האחד בראש ושניים בנעליים… והבעל
לומד בכולל ,וחיים! .הכיצד?".
עניתי לו" :את התשובה לשאלתך יודע אני ,כיוון שכתובה היא
ברש"י הקדוש!" .תמה הלה" :ברש"י? מהיכן ידע רש"י
שאהיה נהג ,ואשתי תעבוד ,ולא נגמור את החודש?".
אמרתי לו" :רש"י הקדוש לא מדבר עליך ,רש"י מדבר עלינו!
"עליכם?! הבה נשמע!" .הסברתי :הפסוק אומר 'וַּי ְּחִ י י ַּעֲ ק ֹב
(בראשית מז ,כח)' .יעקב אבינו ,עמוד התורה.
וכולם שואלים ומנסים להבין" :ממה אברכים חיים? מ1,400-
שקל כולל מבחנים ושמירת סדרים? כיצד ניתן לגדל משפחה
בסכום זה?".
על זה עונה רש"י' :פרשה זו סתומה' .באמת אי אפשר להבין
איך ,אבל המציאות בשטח היא ,כי אכן חיים!… יש ברכה.
וכבר היה מעשה :אברך למד בכולל ,חי מהבטחת הכנסה.
המשפחה ב"ה גדלה ,הוא עצמו היה עסוק בְּהַּ שַאת ילדיו
הגדולים ,עבורם התחייב לתת סכום לא מבוטל.
בצר לו עלה אל הגאון הרב אלעזר מנחם מן שך זצ"ל וסיפר
על מצוקתו… הלה כבר התווה תוכנית לפיתרון בעיית
המצוקה ,לפיכך ,ביקש אישור ללמוד הנהלת חשבונות.
הוא הסביר לצדיק ,שהוא ללמוד ,הוא יוכל ללמוד בכולל
בבוקר ואחר הצהריים ,ובמקום כולל ערב וכולל חצות וכולל
אשמורת בוקר ,יוכל ללמוד הנהלת חשבונות ולאחר מכן
לעבוד כמה שעות ותבוא הרווחה הכלכלית ויגיע אל
המנוחה והנחלה.
"איני אוחז מזה" ,ענה ראש הישיבה .הלה חזר לביתו ולעת
עתה גנז את תוכניתו .המשפחה ב"ה הוסיפה לגדול ,והיוקר
המשיך להאמיר ,הוא חיתן עוד צאצאים.
הבעיה הגדולה הייתה כעת ,שהוא לא הצליח להשיג ערבים

כדי שיוכל ללוות כסף מהגמחי"ם .הוא ניסה למצוא עצה
להיחלץ מהמצב ,אולם לא מצא עצה.
שוב עלה עם ההצעה לגאון ראש הישיבה הרב שך .ראש
הישיבה אחז בידו באהבה רבה" :אני מבין את מצבך ,אבל כבר
אמרתי לך – איני אוחז מזה"…
"זה… אסור?!" ,שאל" .לא ,חלילה! אין כאן איסור .אבל אם
שאלת לדעתי ,איני אוחז מזה"… טוב ,אם זה לא אסור ,ועצה
אחרת אין ,והדוחק נורא ואיום...
הוא למד הנהלת חשבונות וקלט היטב את החומר ובפרק זמן
קצר כבר עמד לבחינות והשיג ב"ה תעודה .ועמד בהבטחתו
לעצמו ,למד ביום ועבד בלילה והרוויח טוב ,בדיוק לפי
התוכנית המקורית.
אולם כאן קרה דבר מוזר .צצו הוצאות בלתי צפויות ומפתיעות.
חפצים בבית נהרסו ,רופאים נצרכו ,והדוחק במקומו עומד ,שכן
הכסף הנוסף שהרוויח שולם לצרכים אחרים…
ערך הלה חשבון נפש והגיע למסקנה :כנראה המצב כתוצאה
מקפידא של ראש הישיבה ,שכן עבר על עצתו ודבריו ,ולא
שמע אליו! עלה האברך בפעם השלישית ,נבוך בעליל .בשברון
לב התוודה ,וביקש מחילה מהרב על שהמרה את פיו ,שכן לא
בזדון עשה כן אלא בשל מצבו הכלכלי.
שוב אחז הרב שך בידו ,ואמר בקול אוהב" :חלילה וחס,
מעולם לא הקפדתי .ובפירוש אמרתי ,שאינו אסור ,אבל
אסביר לך – לבן תורה יש הנהגה מיוחדת ,הנהגה ניסית,
מעין 'אוכל קמעה ומתברך במעיו'.
בן ישיבה ,שהתורה היא כל עולמו מרוויח מעט ,אולם בכסף זה
 יש ברכה עצומה! .ראה ,כיוון שיצאת לעבוד ,גם אם אתהקובע עיתים ,ואפילו עיתים רבות ,לתורה .שוב אין זו ההנהגה
המופלאה שהקב"ה מתנהג עם עמלי תורה .ועולמנו הוא
עולם של פגעים… לכן אמרתי לך ,שאיני אוחז מזה".
ידוע ,שהתקופה שבה מחתנים את הילדים היא בערך מגיל
ארבעים עד שישים .ואמרו חז"ל שהאותיות "מם" ו"סמך"
שבלוחות בנס היו עומדים.
יש בכך רמז ,שבתקופה שבין מ"ם לסמ"ך (כלומר בגיל שהוא
נמצא בין ארבעים לשישים) על אף כל ההוצאות המרובות,
וההתחייבויות העצומות עבור כל בן או בת שזוכים להשיאם
ו לוקחים הלוואות מגמח"ים וכיו"ב ,עם כל זאת רואים ,כיצד
חיים בנס…

עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות 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
אסתר בת בלה 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 ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל מסעוד בן יקוט ז"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
יוסף בן סעדה 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 ד ינה ז"ל

