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כניסה

יציאה

ר"ת

י"ם

16:08

17:19

17:53

ּׁשה לִ ְבנִי
ַארצִי וְאֶ ל מֹולַ ְדּתִ י ּתֵ לֵ ְך וְלָ ַקחְ ּתָ אִ ָ
"ּכִי אֶ ל ְ
מוצאים אנו ,כי בנות כנען היו רעות בעיני
אברהם ,ועל כן שלח את עבדו אליעזר
לקחת אישה לבנו יצחק מפדן ארם.
וצריכים להבין ,ניחא שלא רצה אברהם
להשתדך עם משפחה ממשפחות הכנעני,
משום שהתקלל כנען ואינו רוצה להשתדך
עם מי שנקרא ארור ,משום שאין ארור
מידבק בברוך.
אולם באשר רצונו של אברהם להשתדך עם
בנות משפחתו שבפדן ארם ,כיצד יכולים
אנו להבין שידוך שכזה? האם זו הייתה
מציאה גדולה כל כך?
הלא אילו היה מאן דהוא מציע לנו שידוך
עם 'יחוס' שכזה ,סביר היה להניח,
שהדבר היה גורם לפגיעה קשה
ברגשותינו!
שידוך עם בתו של 'בתואל' עובד העבודה
הזרה? שידוך עם אחותו של 'לבן הרמאי' -
הרמאי המופלג הידוע לשמצה? האם זה
השידוך שהיה מקובל על אברהם אבינו?
האם לא ניתן היה למצוא עבור יצחק שידוך
מושלם יותר ,עם נערה צנועה וחסודה
בעלת ייחוס מניח את הדעת ,אפילו אם לא
תהיה ממשפחתו של אברהם?
ובכן נראה ,שאמנם רבקה לא היתה
מעוטרת בייחוס מלבב ,אולם בכך דווקא
היתה מעלתה!
יצחק אבינו ,גדל בביתו של אברהם עמוד
החסד ,אשר כל מעייניו להיטיב עם הבריות.
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חיפה

16:25
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17:49

זש"ק ,פרנסה טובה
ובריאות איתנה

ב"ש

16:28

17:19

17:53

לאליהו ניזרי בן ימנה
וגלית בת מסודי
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לְ יִצְחָ ק" )בראשית כד ,ד(

חינוך בבית זה מעולה כל עוד יצחק נמצא
בבית אביו.
אולם כאשר עליו לצאת החוצה -חינוך זה
יהיה לו לרועץ .לא פשוט לשלוח לחיים איש
אשר אינו יודע רוע מהו ,ואינו מטיל ספק
בכוונתם של הבריות.
לשם כך ,סובבה ההשגחה העליונה את
הדברים ,שרעייתו לעתיד של יצחק תהיה
רבקה ,אשר גדלה במחיצתו של הרוע
והשקר ,והספיקה להכירו וללמוד להתגונן
מפניו!
דווקא רבקה היא אשר השלימה את יצחק,
ויכולה הייתה לשמור עליו מפני הרוע
שבעולם ולהזהירו במקרה הצורך.
לעומת זאת רבקה מעולם לא ראתה בביתה
את המידות והמעלות הטובות ,אשר ראוי
לכל בעל נפש לקנותו.
בנקודה זו היה זה דווקא יצחק אשר השלים
את מעלותיה של רבקה ,והעניק לה דוגמא
אישית וחיה לתמימות ראויה ,ליראת ה'
אמיתית ולמסירות נפש למען רצונו יתברך.
ללמדך ,כדי שבני זוג יתאימו זה לזו  -אין
צורך שיהיו דומים זה לזו ,ההיפך הוא
הנכון ,עליהם להשלים זה את זו ולהיפך.
הצירוף של שניהם  -הוא זה שייצור את
השלמות הנכספת.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון
העלון מוקדש
לעילוי נשמת

העלון מוקדש
לעילוי נשמת

מרים בת שרה ע"ה

משה בן גורג'יה
ז"ל
1/4
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ההלכות מוקדשות לעילוי נשמת משה בן גורג'יה ז"ל
האם בדגים יש דין בישולי גוים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
דגי טונה יש בהם משום בישולי גויים .מקורות :הראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"ה )חיו"ד סימן ט( ובספרו הליכות עולם ח"ז )עמוד קכח(
מפני שמבשלים אותם ברותחים מבלי שיקדימו לעשנם כלל .וכיוון שהם דגים גדולים ,שעולים על שולחן מלכים ושרים בלי ספק .ע"ש .וכ"כ
בספר ארחות הבית להגר"מ שטרנבוך )עמוד עה( ,ובספר שמירת הכשרות -גדסי )עמוד פז( .ודלא כמ"ש בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז )חיו"ד סימן ו
ס"ד( .ולעניין דגי טונה בהכשר בד"ץ העדה החרדית -כיום אין בהם בישולי גויים לדעת הספרדים .כן העיד הרב אלתר מוסקוביץ חבר בכשרות
בד"ץ שעל ידי העדה החרדית .הו"ד בקובץ בית הלל )כסלו תש"ס עמוד נה( .ושוב ראיתי בשו"ת מעין אומר ח"ה )עמוד קפג( משמיה דהראש"ל
הגר"ע יוסף שאכן הם מקפידים על בישולי גויים לדעת הספרדים.

דג הנאכל כמות שהוא חי ע"י תערובת ,כגון סלמון או טונה )מצוי במאכל "סושי"[ ועולה על שולחן מלכים ,יש מי שמתיר
לאוכלו אף כשבישלו נכרי .מקורות :היות והוא בגדר נאכל כמות שהוא חי ,ואף עולה על שולחן מלכים .וכתב המג"א אף אם נאכל חי על ידי
תערובת מותר .וכן העלה בספר בישול ישראל -פאלק )מילואים סימן ט( .ויש מחמירים דנאכל חי הוא דווקא כמות שהוא.

ּׁש ַ
זִּוּוג ִ
מי ִם
מ ָ
סיפר הרה"ק ר' פינחס מנחם אלתר זצ"ל )ה'פני מנחם' זיע"א שהיה האדמו"ר השישי לחסידות גור ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת
ישראל( ,על יהודי אחד פשוט מהעיר ווארשא ,שהיה מרבה לפקוד את מעונו של אביו ,הרה"ק ר' אברהם מרדכי אלתר זצ"ל
)ה'אמרי אמת' זיע"א( ומפציר בו שיברכו ויבטיחו בעשירות וריבוי נכסים ,והרבי לא ברכו ,אך הלה לא הרפה עד שהרבי נעתר
לבקשותיו ובירכו בעשירות.

ואכן התקיימה ברכת הרבי ועלתה קרנו של היהודי בעשירות גדולה עד שהפך להיות אחד מעשירי העיר ווארשא .והנה ,בן
יחיד היה לו לעשיר אשר החל להתקרב לגיל "בן שמונה-עשרה לחופה" ,באחד הימים אירע אסון נורא ,הבן נקלע לתאונה
נוראה ונכרתה אחת מרגליו ל"ע .משנעשה בעל מום הוכרח לקחת שידוך בת טובים -בתו של החייט העני והדלפון של
ווארשא ,אשר הסכים לתת לו את בתו ,לאחר שהתחייב לשלם את כל הוצאות הנישואין ודמי נדוניה כהוגן.
בצר לו נכנס היהודי אל ה'אמרי אמת' בבכי תמרורים ,על מצבו של בנו ועל השידוך שאינו הגון שנקרה לידיו בהכרח ממש.
אמר לו הרבי" :הנה ארבעים יום קודם יצירת הוולד הוכרז כי זהו זיווגו של בנך ,על כן ,לא ברכתיך בעשירות כי ידעתי
שכשתהיה מעשירי העיר לא תסכים לזווג את בנך היחיד אלא לבת גדולים או לבת עשירים ובעלי ממון ,אך משנתעשרת
סיבב הקב"ה שיהפוך בנך לבעל מום ,וכך יסכים לישא את בתו של החייט ,כפי שנגזר עליו מקדמת דנא".
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עד כמה רבותינו האמינו כי הכל מאיתו יתברך לעד ולעולמי עולמים -זאת לא ניתן לתאר ולשער .פעם היה בבני ברק רק בית
דפוס אחד בבעלות יהודי ששמו ר' שלמה כהן .יום אחד נפתח ממש מעבר לכביש ,בית דפוס מתחרה ...ר' שלמה כהן ראה
זאת ,הוא ניגש לדפוס המתחרה ונקש על הדלת...
בעל הבית פחד לפתוח ,מי יודע מה יעשה לו ,בגלל שהשיג גבולו .אחרי שהוא פתח ,נכנס ר' שלמה לדפוס ואמר לבעל
הבית" :אני רואה שיש לך מכונות בדיוק כמו שלי ...תשמע לי ,במכונה הזאת כדאי לך לעבוד בצורה כזאת ,זה יחסוך לך נייר,
ובמכונה ההיא כדאי לך לעשות כך ,כי אז זה יותר יעיל" .וכך הוא נתן לבעל הבית טיפים איך להצליח.
עוד הגדיל לעשות ובטרם עזב ,פנה לבעל הבית ואמר לו" :יש לי הרבה תבניות של דפוס ,אם יהיה חסר לך ,תבוא אליי ואני
אתן לך" .בבית של ר' שלמה מאוד כעסו" :איך אפשר לעשות דבר כזה?! העובדה שהוא פתח חנות מתחרה מולך זו
חוצפה ממדרגה ראשונה! אז עוד ללכת ולעזור לו?!".
אמר להם ר' שלמה" :פרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה ועד ראש השנה ,אין שום אדם בעולם שיכול לקחת לי שקל!.
עד עכשיו הייתי צריך לעבוד שמונה שעות ביום ,ועכשיו כשיש מתחרה ,אז בטח חצי מהלקוחות ילכו אליו ואז אצטרך לעבוד
רק ארבע שעות ביום ...וכל זה מבלי שהוא יכול לקחת לי שקל! .יוצא שכל יום יש לי ארבע שעות נוספות ללמוד תורה,
והכל בזכות היהודי הזה ,אז לא מגיע לו הכרת הטוב?!" .וכשהגאון ר' אברהם ישעיהו קרליץ זצ"ל )ה'חזון אי"ש'( שמע סיפור
זה ,כתב עליו בספרו 'אמונה וביטחון'" ,וכמה אור וקדושה מוסיף בעולם ...אשריו ואשרי דורו!".
מְ נּוי ִים
הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים
052ּפִ נְחָ סִ י ּבְטֵ ל' 052-6329144
)הנייד באישור ועדה רוחנית(
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נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון,
חֲ ז ָָרה ּבִתְ ׁשּובָה וכו" -נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל" 052-7652084
 83375מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד83375 .
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לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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ּכמַ לְ ָאכִים – האדמו"ר הָ ַרב יַעֲ ק ֹב לייזר זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
הרב יעקב לייזר זצ"ל -נולד ב -ו' בטבת ה'תרס"ז )סוף  (1906בעיירה רויג שבמערב
גליציה )כיום פולין( .לאחר הגיעו למצוות נסע ללמוד בישיבה בדוקלה ,ולאחר מכן למד אצל
ר' אלחנן )חנֶה( האלברשטם מקאלשיץ שאותו החשיב לרבו המובהק .בשנת ה'תר"צ
) (1930התארס ונישא לאחר כחמש שנים .בשנת ה'תרצ”א ) (1931לאחר אירוסיו התמנה
לרב ביאשליסק )במערב גליציה( ,שם כיהן עד שנת ה'תרצ"ו ) (1936מעט לאחר נישואיו.
במלחמת העולם השנייה נשלח לסיביר עם חתנו .שם למד עם תלמידים מסכתות שלימות
בש"ס וחלקים נרחבים משו"ע וכל זאת בלי שיהיה לפניו שום ספר .כששב לאחר המלחמה
לפולין לאחר ש'איבד' את כל משפחת אביו הי"ד התגורר בברסלוי ,שם פסק הלכות לניצולי
השואה וכן בענייני עגונות .לאחר כחצי שנה עבר לקרקוב שבה שהה חמיו .בשנת ה'תש"ט
) (1949עבר עם חמיו לפריז ובשנת ה'תשי"ז עברו לאנטוורפן שבבלגיה .לאחר פטירת חמיו
ביום הכיפורים של שנת ה'תשל"ז ) (1976התמנה רבינו לממלא מקומו כאדמו"ר והיה
האדמו"ר השני מפשווארסק.
ענוותן מופלא .נהג להסתיר את עצמו .גאון עצום בכל מכמני התורה ,בש”ס ופוסקים ,ספרי
חסידות ויראה .אהב כל יהודי באשר הוא .רבים פנו אליו ונושעו למעלה מדרך הטבע.
בשבע השנים האחרונות לחייו נחלש רבינו ביותר ,אולם גם בתקופה קשה זו שהיה אפוף
ייסורים ומכאובים ל"ע המשיך בעבודתו הק' וקיבל את הקהל בחדרו המיוחד ,ורבים נוושעו
מברכותיו .בתקופת חייו האחרונה לפני הסתלקותו דיבר הרבה על הרה"ק ר' צבי הירש
מרימנוב זיע"א ,ופלא שהסתלקותו היתה ג' ימים לפני הילולת הרה"ק מרימנוב .נפטר
ב-כ"ז במר-חשוון ה'תשנ"ט ) .(1998חי כ 92-שנים .נפטר באנטוורפן )בלגיה( ציונו בפיטא
)הולנד( .בנו ,ר' לייבוש לייזר המשיך דרכו באדמו"רות.
אביו :ר' דוד יצחק )חסיד שינאווא .היה ידוע בהתמדה מופלאה בלימוד התורה( .סבא :ר' לייביש
הי"ד .אמו :מרת פסיל תרצה )בת ר' חיים מקאלב הי”ד( .אשתו :מרת אלטע בינא )בת ר' משה
יצחק גווירצמאן מפשווארסק הידוע כר' איציק'ל( .מרבותיו :ר' אלחנן )חנֶה( האלברשטם
מקאלשיץ הי"ד )אב"ד קאליש ,היה רבו המובהק( ,ר' אפרים דוד הלברשטאם מיאשליסק,
ר' יצחק זאב פירר הי”ד )בן ר' שמואל אבד”ק קראס( ,ר' דוד צבי זעמאן )רבה של דוקלה ומח”ס
'מנחת סולת' על ספר החינוך( ,ר' דוד טוולי .ילדיו :ר' לייבוש לייזר )ממלא מקומו באדמו"רות(,
מרת רחל טוביא )נישאה לר' ברוך כהנא ,האדמו"ר מספינקא – אנטוורפן( ,מרת חנה )נישאה לר'
משה אהרן רייך( .מספריו• :זכות אבות -קונטרס חידושי תורה •כתבי קודש -דרשות •י"ג
אורות -סיפורים.

כ

אשר היו נכנסים חתנים ואברכים צעירים בתקופה שלאחר נישואיהם אל רבינו ,אחת השאלות
הראשונות ששאל אותם הייתה" :האם כבר הכנסתם לביתכם את קופת הצדקה של רבי מאיר בעל
הנס?" .ובעניין זה מסופר מעשה פלא ,באדם אחד ששהה פעם אחת באנטוורפן ורצה לנסוע לארה"ב ,ברם כיוון שלא היה דובר אנגלית
לקח עמו לקונסול של אמריקה אדם דובר אנגלית שיסייע לו לסדר את הויזה .אולם לדאבונו אדם זה שהיה צריך לשמש כמתרגם לא
היה פיקח גדול ולא השיב לקונסול על שאלותיו כנדרש ,ועל כן החליט הקונסול שכנראה אם המתרגם לא מדבר לעניין ,כנראה משהו
פה לא כהוגן ,ועל כן סירב לתת את הויזה.
הלך האיש לרבינו וסיפר לו את כל הדברים ,ענה לו רבינו" :וכי מה יכול אני לעזור לך? יש לי רק עצה עבורך .עליך לפנות לרבי שלי ,אולי
הוא יעזור לך" .שאל האיש" :מיהו הרבי?" ,השיב רבינו" :הרבי שלי הוא רבי מאיר בעל הנס" ,והוסיף ואמר" :דע לך ,שכל הכסף שיש
לי כאן אני נותן בשביל רבי מאיר בעל הנס" .לאחר שנתן הנ"ל סכום מסויים לצדקה עבור רבי מאיר בעל הנס ,ציווה רבינו שלמחרת
ילך לקונסול בשעה שמונה בבוקר ,ולמרות שידע כי קבלת קהל מתקיימת רק משעה עשר ולא היה לכאורה טעם להגיע כה
מוקדם ,שמר את ציווי רבינו והגיע לשם בשעה היעודה וחיכה בחדר ההמתנה .כעבור זמן מה בא אחד הפקידים ושאל בשם הקונסול:
"האם נמצא כאן אדם בשם פלוני שהיה כאן אתמול?".
לשמע השאלה ענה הנ"ל" :אני הוא שהייתי כאן אתמול" .מיד הכניסוהו לחדר הקונסול ולהפתעתו העצומה קיבל תיכף את הויזה
המיוחלת .השתוממות פניו גרמה לקונסול להסביר מדוע שינה את דעתו" :אתמול בלילה בחלומי ,הגיע אליי זקן אחד הדור פנים .הוא
פנה אליי ואמר' :מדוע סירבת לתת ויזה לאיש זה שהיה אצלך היום ,האם הוא אשם בגלל שהמתרגם לא ענה כשורה?' ולכן נתתי
לך כעת את הויזה" .לאחר מכן הלך מיודענו תיכף ומיד לרבינו וסיפר לו את כל השתלשלות הדברים ואת המופת הגדול שהיה לו .אמר
לו רבינו ,שלא כדאי לו לספר את זה ,משום שהאנשים יאמרו שהוא בעל דמיונות.

מ

עשה מופלא סיפר חתנו הרה"צ רבי משה אהרן רייך שליט"א" :פעם אחת הגיע רבינו לבקר בביתי ,וליד הדלת היה מונח ראי ,ומיד
כשנכנס אמר' :שלום עליכם .מיהו היהודי החשוב הזה העומד שם?' ואני לשמע השאלה התחלתי לשחוק ,ושאל אותי רבינו לפשר
התנהגותי ,ואמרתי לו שהדמות הינה של רבינו ומורינו ,ואמר לי" :תמחול לי ,אבל אני אף פעם לא מסתכל במראה".

פ

עם אחת בא חתן קודם נישואיו לרבינו .אמר לו הצדיק" :אלמדך סגולה לשלום בית" .נטלו והכניסו למטבח ואמר לו" :כשהנך קם
בבוקר ואתה שותה כוס קפה לפני התפילה ,אל תחזיר את הכוס והכפית לכיור ,אלא רחוץ ושטוף אותם ,ואם אף אחד לא שם לב ,קח
את המגבת ונגב אותם ,והחזירה לארון נקיה כפי שהיא הייתה ,וזהו סגולה לשלום בית" )נעימות החיים(
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מפְ לָ א
זִּוּוג ֻ
ידוע מה שכתוב )בראשית רבה סח ד( על אותה מטרונה
ששאלה את ר' יוסי בר חלפתא" :מה עושה הקב"ה מאותה
שעה שברא את העולם ועד עכשיו?" .אמר לה שהוא "יושב
ומזווג זיווגים" .להלן סיפור מופלא ביותר ,שיש בו ללמדנו
כיצד הבורא מזווג זיווגים.
בחור שלמד בישיבת חברון התחתן והקים משק ,נולדו לו
שתי בנות .לאחר מספר שנים האם חלתה במחלה ל"ע
ונפטרה ,הילדה הגדולה טיפלה בבית ובאחותה .לאחר זמן
גם אביה ל"ע חלה ,אך ראשה היה טרוד בענייני שידוכים.
כשהייתה בת שלושים נפטר אביה ,האחות הקטנה הייתה
בת שמונה-עשרה ,צנועה ובעלת מעלות טובות .כשישבו
'שבעה' על אביהם אמרה לעצמה" :אני כבר בת שלושים ,מי
יסתכל עליי? אבל אני רוצה שלפחות לאחותי יהיה טוב ושהיא
תינשא .את המשק אמכור ,ואת הכסף שנקבל אתן לאחותי
עבור קניית דירה ,שתוכל לבנות את חייה כראוי".
היא חיכתה לסיום השלושים והקמת המצבה ,ואת תכניתה
רצתה לבצע מיד .והנה היא קיבלה טלפון מאת האיש שמכין
מצבות .הוא ביקש ממנה את הנוסח שיכתב על המצבה.
אולם היא לא ידעה מה לכתוב .ייעץ לה אותו אדם" :כדאי
שתבואי לבית העלמין ותסתכלי במצבות .תראי מה אחרים
כותבים ותנסחי משהו" .וכך היא בלי אבא ובלי אימא ,נסעה
לבדה בקו  ,400וירדה בבנייני האומה בדרכה לבית-העלמין.
היא ראתה בסמוך אליה קבוצת אברכים עולה למונית ואחד
מהם שכח תיק .היא ניגשה במהירות למונית כדי ליידע אותם
שאחד מהם שכח את התיק .אולם למגינת ליבה היא לא
הספיקה והמונית יצאה לדרכה.
היא החליטה לבדוק את תוכן התיק אולי היא תמצא שם
פרטים על בעל התיק .ייתכן שכתוב טלפון או כתובת
הבעלים .התיק מכיל ספרים רבים אולם אין שום אזכור לגבי
בעל התיק.
היא מצאה כתבים רבים של חידושי תורה שאותו אברך שכח.
"מה כדאי לעשות?" ,חשבה" ,האם להשאיר את התיק כדי
שאותו אברך כאשר יבחין בכך יחזור ויקח? אולי מישהו אחר
שאינו בן ברית ימצא את התיק ויחשוב שיש בו ממון ולאחר
מכן ישליך את התיק עם כל חידושי התורה של האברך
שלבטח ישב עליהם ימים ולילות?".
בסיכומו של עניין היא החליטה לקחת את התיק איתה .היא
עברה ממצבה למצבה וניסתה לנסח את הכיתוב שיהיה על

המצבה -אולם היא אינה מגיעה להחלטה מהו הניסוח.
היא חזרה למשרד המצבות כדי שיעזור לה בנוסח .היה שם
יהודי מכובד והדור בלבושו ,ששאל אותה" :מה התיק הזה
עושה אצלך? .היא השיבה" :מצאתי אותו היום בבנייני האומה".
הוא ביקש ממנה" :התיק מוכר לי .אפשר לפתוח אותו ולראות
את תכולתו?" .והנה גילה כי מדובר בתיק של בנו!
היא שמחה ואמרה" :יופי ,זיכית אותי במצוות 'השבת אבדה'.
הוא ביקש ממנה שתדון את בנו לכף זכות כי הוא התייתם מאימו
ואני הגעתי לכאן כדי לכתוב נוסח למצבה אז כרגע הבן נמצא
במצב עדין ו'ראשו לא במקומו'".
"אם כבר כתבת נוסח למצבה ,אז כתוב לי בבקשה נוסח?",
ביקשה ממנו" .אם את רוצה ,אז תספרי לי קצת על אביך ואנסח
משהו" .היא סיפרה לו והוא אמר לה" :זה החברותא שלי
מישיבת חברון ,למדנו יחד בישיבה ,אני מכיר אותו ,וידעתי
שיש לו שתי בנות".
"היכן אתם בשבת?"" -לבד בבית" ,ענתה לו" .בשום פנים ואופן
לא! אתן אצלי בשבת" .אולם היא סירבה להצעתו הנדיבה.
"תשמעי ,אני כותב את הנוסח על המצבה ואתן מגיעות אליי
לשבת".
לאחר מסע של שכנועים היא התרצתה ,והאחיות הגיעו
להתארח בשבת .מסתבר שהחברותא אדון עשיר ומכובד ,ויש לו
בן מוצלח שנכנס למעגל השידוכים .האבא הבחין במידותיה של
הבת הצעירה ופנה לאחות הבכורה ואמר לה :איני יכול לחשוב
על משהו יותר טוב לבן שלי".
"איך את מתכננת לקנות לה דירה?" ,האחות הבכורה ענתה:
"אני אמכור את המשק ועם הכסף אקנה לה דירה ושהיא
תסתדר בחיים"" .ומה איתך?" הקשה ,והיא ענתה" :הקב"ה לא
יעזוב אותנו .הוא יעזור לי".
ואז הוא אמר לה" :הקב"ה כבר עזר!" .היא לא הבינה והוא
הבהיר" :אם השידוך יעלה לטובה ,את הדירה לבת הקטנה
אני מממן מכספי והמשק יישאר אצלך!" .ואכן בס"ד השידוך
הצליח לאין ערוך והזוג התחתן במזל טוב.
אין ספק שהאחות הגדולה על אף שהייתה טרודה להגיע לבית-
העלמין ולמצוא נוסח הולם למצבה ,החליטה לקחת את התיק
ולנסות למצוא את בעליו ולקיים את מצוות 'השבת אבידה' .בורא
העולם בחן אותה והיא לקחה את המצווה בשתי ידיה ופתחה
את ליבה לעזור ולאתר את בעל התיק ,והקב"ה שילם גם שילם!

אירוע למהדרין
עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין -גלאט"?
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ .ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א )הנייד באישור ועדה רוחנית( 0526329144
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
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יפה בת רבקה ע"ה
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

פניני עין חמד

|

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

פרשת חיי שרה

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
סעידה בת תופחה ע"ה
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
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל מזל בת שמעון ע"ה
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 דינה ז"ל
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