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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 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
נעימה בת שרה
אליהו בן רחל
ישראל בן חווה
בנימין בן ברכה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

פָּ ָּר ַׁשת ִּפינְ חָּ ס -

שּמּושּה יֹותר ִׁ
גְּדֹולה ִׁ
מלִׁ ּמּודּה

"וַיִסְ מְֹך אֶ ת י ָָדיו עָ לָ יו
זכה יהושע בן-נון לכבוד הגדול ביותר שיכול
היה אדם לזכות בו לאחר מותו של משה
רבנו .הוא זוכה למה שלא זכו כל האחרים,
לשבת על כס רבם של הנביאים ,למלוכה,
לנבואה ולנשיאות הסנהדרין.
במה היה כוחו של יהושע בן-נון גדול
מכוחם של אחרים?
משה רבינו ,רבו של יהושע בן נון ,היה גדול
מלידתו .על הפסוק" :ו ַת ֶׁרא א ֹתֹו כִׁי טֹוב הּוא"
(שמות ב,ב) דרשו חכמים כי בשעה שמשה
נולד התמלא כל הבית אור.
האם גם יהושע היה ענק מנערותו?
אומר שלמה המלך" :אֹוצר נֶׁחְּ מד ושֶׁ מֶׁ ן ִׁבנְּוה
חכםּ ,וכְּסִׁ יל ָאדם י ְּ ַבלְּעֶׁ ּנּו" (משלי כא ,כ) .את
ראשיתו של הפסוק דרשו חכמינו על משה
רבינו .ואילו על סופו של הפסוק אמרוּ" :וכְסִ יל
ָאדם יְבַלְ עֶ ּנּו  -זה יהושע שלא היה בן תורה
ָ
והיו ישראל קורין אותו כסיל".
האומנם יהושע לא היה בן תורה?
אפשר שבתחילת ימיו לא היה בן תורה .ואולי
גם אח"כ כשכבר היה מגדולי התורה בדור,
היו כמה וכמה שהיו גדולים ממנו.
אומר הרמב"ן בפירושו לתורה בתחילתה של
פרשת שלח (יג ,ד) ,כי המרגלים שנשלחו
לתור את הארץ נמנים בתורה לפי מעלתם,
"ואין מעלתם שווה ,אבל יש בהם גדול
מחברו בחכמה ובמניין ,והקדים הנכבד".
ברשימה זו נמנה כלב בן יפונה לפני יהושע
בן-נון ,ואף על פי כן מי שהנהיג את עם
ישראל לאחר פטירתו של משה היה יהושע,

וַי ְ ַ
צּוֵּהּו" (במדבר כז ,כג)
למרות שגם כלב בן יפונה לא מת כמו שאר
המרגלים ,אשר לא זכו להיכנס לארץ.
ובמה זכה יהושע לכבוד הגדול הזה?
המדרש כותב" :יהושע שלא היה בן תורה
והיו ישראל קורין אותו כסיל ,ובשביל שהיה
משרת משה זכה לירושתו ,שהיה מכבדו
ופורס הסדין על הספסל ויושב תחת רגליו.
לפיכך אמר הקב"ה :איני מקפח שכרך .ועליו
נאמר" :נ ֹצר תְּ אנה י ֹאכַל פִׁ ְּריּה" (משלי כז ,יח).
יהושע זכה להנהגה אחרי משה רבינו מכיוון
ששירת אותו באמונה .על שהיה מסדר את
הספסלים ופורס את המחצלאות.
כך מוגדר יהושע בפעם הראשונה שבה הוא
נזכר בתורה לצידו של משה רבנו" :ו ַיקם
מ ֹשֶׁ ה ו ִׁיהֹושֻׁ עַ מְּ ש ְּרתֹו וַיַעַ ל מ ֹשֶׁ ה אֶׁ ל הַ ר
האֱ ֹלקִׁ ים" (שמות כד ,יג).
וכך הוא נזכר לאחר מות משה ,בשעה
שהחל להנהיג את עם ישראל" :וַי ְּהִׁ י ַאחֲ רי
מֹות מ ֹשֶׁ ה עֶׁ בֶׁד ה' ו ַי ֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל י ְּהֹושֻׁ עַ בִׁן נּון
מְּ שרת מ ֹשֶׁ ה לאמ ֹר" (יהושע א ,א).
אפילו אז ,כאשר הפך להיות נשיא ישראל
ומנהיג הדור ,מוזכר יהושע כמשרת משה
ולא כתלמיד משה ,מפני שגדולה שימושה
יותר מלימודה( .ביאור הגר"א)
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 פינחס

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי
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21:15

19:27

20:19

21:12

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

19:30

20:22

21:15

להצלחת ורפואת כל עם ישראל

19:27

20:19

21:12

י"ז תמוז ה'תשע"ט

ּומ ִ
ֵּ
ֵּ
הלָ כָה-
שֹואל
שיב בַ ֲ

צֹום י"ז בְ ַ
תּמּוז

מה אירע ב-י"ז בתמוז ומה משמעות הצום בימינו ,וכן מהן ההלכות הנוהגות בו?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
במסכת תענית (פרק ד' משנה ו') הובא כי חמישה אסונות אירעו ב-י"ז בתמוז:
 השתברו הלוחות -משה רבינו ירד ב-י"ז בתמוז מהר סיני ולאחר שראה את עגל הזהב ,שיבר את לוחות הברית.
 בוטל התמיד -בכל יום היו מקריבים בביהמ"ק שני כבשים -אחד בבוקר ואחד בערב( .ב-י"ז בתמוז מאחר ונבקעו חומות הר-
הבית ,גם הכהנים נקראו להילחם ,ולא נמצא אף כהן טהור ,שיקריב את התמיד .עניין אחר ,שמימי מלכות הרשעה ,היו משלשלים להם שתי
קופות של זהב והם היו מעלים כבשים .באותו יום העלו להם שני חזירים .לא הספיקו להגיע למחצית החומה ,עד שנעץ החזיר את ציפורניו
בחומה והזדעזעה ארץ ישראל ת"ק פרסה על ת"ק פרסה .מקור :ב"ק פ"ב ע"ב).
 הובקעה העיר -בימי בית שני טיטוס וחייליו פרצו לעיר (יש דעות בתלמוד ירושלמי כי גם בזמן חורבן בית ראשון נפרצו החומות
ב-י"ז בתמוז).
 שרף אפוסטומוס הרשע את התורה( .יש המייחסים מעשה זה לאנטיוכוס אפיפנוס ויש המייחסים את מעשה זה לסופנוס).

 הועמד צלם בהיכל -ישנן שתי דעות ,האחד אפוסטומוס הרשע ,והדעה השניה שהכוונה לפסל ,שהעמיד מנשה מלך
יהודה.
הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב נקראים ימי בין המיצרים .ימים אלו הם ימי אבלות ,מכיוון שבתקופה זו חרב ביהמ"ק.
הצום מתחיל בעלות השחר ומסתיים בצאת הכוכבים .האיסור הוא רק לגבי אכילה ושתיה ,ואין איסור לגבי נעילת נעליים
ורחיצה.
נשים מעוברות (שהוכר עוברה ,דהיינו ג' חודשים להריונה והלאה) או מעוברת המקיאה או שחשה בחולשה רבה (אפילו לא מלאו ג'
חודשים להריונה ,ובפרט אם עברו  40יום ליצירת הוולד) ומניקות פטורות מלצום ,מכל מקום לא יאכלו מעדנים ,אלא רק מה שהן
צריכות.

אישה שהפילה ,בתוך  30יום -פטורה מהצום .לאחר  30יום להפלה עד שנתיים ,אם מרגישה חולשה  -פטורה .זקן תשוש
כוח ,המצטער מהתענית ,פטור .מניקה בתוך  24חודשים ללידה ,פטורה .ויש מי שאומר שרק אישה שמניקה בפועל פטורה
מהצום .למעשה ,אישה חלשה שהלידה גרמה לה לחולשה רבה ,יכולה להקל כל  24חודש מהלידה כסברת המקילין .ואם
מרגישה בעצמה שיכולה להתענות ,תתענה.
אדם ששכח ,שהוא בתענית ובירך ,יטעם מעט ,כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה וימשיך להתענות עד סוף התענית .אם אכל
בטעות פחות מכזית ,יכול להזכיר בתפילת העמידה בשחרית ובמנחה -עננו .ואם אכל יותר מכזית ,לא יזכיר עננו.
בשנה זו ,שבה י"ז בתמוז חל בשבת ,והצום נדחה ליום א' -ניתן להקל יותר .בכל מקרה יש לעשות שאלת רב.

ש ַ
מי ִם
י ְִרַאת ָ
שח הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל :אחד מענקי המוסר של נובהרדוק היה רבי דוד בודניק זצ"ל .מי אני ומה אני ,שאתאר
את עוצמת הנהגותיו ,אבל משהו ,מעט מזעיר ,אספר מיראת השמיים שלו .באחד הימים הלך לטייל ביער ,שקוע בלימודו
ובתורתו .לא שם לב לכלב הענקי המתקרב אליו בשאגת זעם .עוד רגע ,והנה התנפל עליו הכלב האכזרי והרעב.
שיניו החדות ,המאיימות ,פעורות לעברו .טרם סיפק בידו של ר' דוד לעשות דבר ,והשיניים הנוראות ,השוקקות לטרף ננעצו
בבשרו עד זוב דם .הכלב הפליא בו את נגיסותיו ,ור' דוד התעלף .כשהתעורר ,שאלוהו חבריו" :דוד ,דוד ,וכי ככה לימדו
אותך בנובהרדוק? להתעלף בגלל כלב?".
ענה להם ר' דוד בסערת נפש" :וכי חושבים אתם ,שבגלל הכלב התעלפתי? לא היה שם בכלל כלב ,היה שם מוצא-פי-ה'
שהתגלגל בצורת כלב .ה' גזר על הכלב :לך ונשוך את דוד בן חיה .והכלב ,נאמן למוצא פי ה' ,מיהר לרדוף אחרי ולנעוץ בי
את מלתעותיו.
"אלא מה? כשהתבוננתי בעיני הכלב ששקקו לטרף ,כשראיתי את עיניו מלאות דם התשוקה ,כשראיתי את כל מהותה
הטורפת של החיה בבואה לעשות את רצון ה' ,זעק ליבי בקרבי' :דוד ,דוד ,ראה נא את החיה הזאת בשליחותה! ראה כיצד
היא מבצעת את רצון ה'! ראה את עיניה ,את השתוקקותה ,את הלהט הבוער בה! האם אי פעם קראת כך קריאת שמע?
למדת פעם באותה עוצמה בה מתנפלת עליך החיה? והרי אינה מצווה על יראת שמיים ואהבת ה'.
ראה נא את יראתה! את השלימות בה היא מבצעת את רצון בוראה!' .מרוב צער ומרירות על שפלותי בשליחותי לעומת
הכלב בשליחותו ,התעלפתי" ." ...וזאת" ,מסיים רבי יעקב את סיפורו המרטיט" ,היתה יראת השמיים של נובהרדוק".
(מתוך 'רבי יעקב אומר')
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 -הָ ַרב י ַעֲ ק ֹב יֹוסֵּ ף הֶ ְרמָ ן זצ"ל
ְ

הרב יעקב יוסף הרמן זצ"ל -נולד בשנת ה'תר"מ ( )1880בסלוצק .בהיותו כבן שמונה היגרו הוריו
איתו ועם אחותו הקטנה לארצות הברית והתיישבו בלואר איסט סייד בניו יורק .אביו התקשה
למצוא עבודה כמורה פרטי ,ועבודות אחרות לא נמצאו מאחר שסירב לעבוד בשבת ,ולכן חמש
שנים לאחר מכן חזרו הוריו ואחותו לרוסיה והוא נשאר לבדו בניו יורק .התפרנס מחנות פרוות
כאשר בשלב מסוים נקלע לחובות כבדים ,ונאלץ לסגור את חנות הפרוות שבבעלותו .הוא החליט
שלא להכריז על פשיטת רגל ,והתאמץ להחזיר את כל חובותיו.
לאחר מכן התפרנס מעסק לשיווק חלב ישראל .ביתו היה פתוח תמיד לאורחים .בשבתות וכן
במהלך השבוע עשרות אנשים ,כולל בעלי מוגבלויות פיזיות ורגשיות שלא היה להם מקום אחר
התארחו בביתו .גם ראשי ישיבות מאירופה שבאו למסעות גיוס כספים בארצות הברית ,כדוגמת
הרב אליעזר יהודה פינקל ,הרב ראובן גרוזובסקי ,הרב אליהו אליעזר דסלר והרב ברוך בער
ליבוביץ' ,בחרו להתארח בביתו ,בשל הקפדתו על כשרות מהודרת ביותר.
הקפיד על תפילה בציבור ומסר נפש עבורה .בשנת ה'תרצ"ט ( )1939עלה לארץ והתגורר
בירושלים ,שם פתח חנות למכירת תשמישי קדושה בשכונת מאה שערים .מסר שיעורים בישיבות
'רבינו יצחק אלחנן' ו'רבינו יעקב יוסף' .הקים את ישיבת 'תפארת ירושלים' (ישיבתו של הגאון הרב
משה פיינשטיין זצ"ל) .נפטר ב -י"ז בתמוז ה'תשכ"ז ( .)1967חי כ 87-שנים .ציונו בהר-המנוחות
בירושלים.
אביו :ר' יצחק אייזיק .אימו :מרת רבקה .נשותיו :מרת איידל (זיווג ראשון) ,מרת חיה מרים (אלמנת
הגאון הרב זלמן דב וינר -זיווג שני) .ילדיו (מזיווג ראשון) :מרת חיה אסתר (נישאה לגאון
ר' יום-טוב ליפמן שטרן) ,מרת פרידה (נפטרה בצעירותה) ,מרת בסי (נישאה לגאון ר' חיים פנחס שיינברג),
ר' נחום דוד (חותנו של הגאון ר' מרדכי אליפנט) ,מרת רוחמה שיין (סופרת ומחנכת) .מספריו• :הכל
לאדון הכל -סיפורי הנהגותיו (נכתב ע"י בתו ,מרת רוחמה שיין).
יפר הרב משה אהרון שטרן זצ"ל ,שפגש פעם את הרב הגאון יחיאל מרדכי גורדון ,ראש ישיבת לומז'ה .הרב גורדון סיפר לו מעשה על
רבינו .בשנת ה'תרפ"ט היה הרב גורדון ראש ישיבה בלומז'ה .באותה תקופה התרחשה נפילה גדולה של עסקים באמריקה .המצב בישיבה
היה נורא ואיום ,התומכים ה אמריקאים הפסיקו לשלוח כסף לישיבות ,והמצב הלך והידרדר מיום ליום.

ס

בישיבה למדו באותה עת כארבע מאות בחורים! .לילה אחד ,התכנסה ההנהלה לישיבת חירום ,כיצד ניתן להציל את המצב .באסיפה דובר
שלא נותר מאומה בשביל להאכיל את הבחורים ,מלבד חתיכת לחם ומעט מים לכל בחור בעבור ארוחת הבוקר שלמחרת .יותר מזה  -אין!
והנורא מכול ,שאין שום תקווה נראית באופק להצלת המצב.
הוחלט ,שמחר לאחר התפילה ,יעלה ראש הישיבה על הבימה ויודיע לבחורים ,שלאחר ארוחת הבוקר יארזו את החפצים וישובו לבתיהם,
הישיבה נסגרת! למחרת ,אחר התפילה ,הביטו ראש הישיבה והמשגיח זה בזה ,ולא היו מסוגלים להוציא מפיהם את ההודעה הנוראה.
הבחורים ,שלא ידעו את התכנון ,ירדו כהרגלם לאכול ,ומיד אח"כ פנו ללימודם .ראש הישיבה והמשגיח נבוכו .הם ידעו נכונה ,שאין להם שום
דרך להאכיל את הבחורים בארוחת הצהריים .מה יעשו?
"הבה ונשלח שליח לדואר" ,אמר ראש הישיבה בתקווה" ,אולי בכל זאת הגיע צ'ק של עשרים או שלושים דולר ,ונוכל לקנות מעט אוכל לארוחה
נוספת"( .הדולר בתקופה ההיא ,היה בעל ערך גבוה ביותר) .שליח נשלח לדואר .עד מהרה שב הלה ובידו מעטפה סגורה .צוות הישיבה פתחו
את המעטפה ,ונשימתם נעתקה מרוב תדהמה .המעטפה הכילה צ'ק על סך אלף דולר! מיהודי עלום בשם ר' יעקב יוסף הרמן.
סכום הכסף הזה סייע באחזקת הישיבה למשך חודש נוסף .לאחר החודש ההוא בס"ד השתנה המצב הכלכלי ,והישיבה נותרה עומדת על
תילה .כשנשאל לאחר מכן רבינו על הס יפור הזה ,סיפר שבאותה תקופה כל העסק שלו ירד לטמיון! .היה לו עסק של בגדים והוא הפסיד את
הכול .נותרו לו בבנק אלף ושלוש מאות דולר בלבד .אמר רבינו" :הכסף בעסק הלך לאיבוד ,אציל לפחות את מה שנותר בשביל תורה".
אלף דולר הוא שלח ,כאמור ,לישיבת לומז'ה .עם מאתיים וחמישים דולר נוספים  -פתח את ישיבת 'תפארת ירושלים' ,ישיבתו של הגאון הרב
משה פיינשטיין זצ"ל .המלמדים ומגידי השיעורים של הישיבה חששו לפתוח את הישיבה ,ללא כסף מזומן עבור השכירות .תרומתו בסך
מאתיים וחמישים דולר ,הספיקה לדמי השכירות ,והישיבה נפתחה .בחמישים הדולרים האחרונים שנותרו  -הדפיס את הלוח הראשון של
זמן הדלקת הנרות ,כסיוע לציבור שומרי התורה והמצוות שיוכלו לדעת מתי להדליק נרות( .מתוך 'מידות והנהגות טובות')

ב

נו ,ר' נחום דוד הרמן קנה לאביו ,הצדיק רבי יעקב יוסף הרמן ,מתנה לשבת ,קפוטה מחוייטת ויקרה מאוד .בשבת ,רבינו לבש אותה בפעם
הראשונה .הצדיק נהג לחלק את הטשולנט ('חמין') ,ולהגישו בעצמו לאורחים הרבים ,שהגיעו לביתו .אחד האורחים היה מופרע בנפשו,
כשהניח רבינו את צלחת הטשולנט לפניו ,לקח האורח את הצלחת ,ושפך את תוכנה החם והסמיך על הקפוטה החדשה ,כשהוא צועק" :אינני
אוהב זאת!".

תדהמה אחזה באורחים ,כולם היו המומים .האורח ,שנחרד ממה שעולל ,קפץ מהכסא ,וברח מהבית .מבלי לקנח אפילו את הטשולנט מעל
הקפוטה ,פתח רבינו ברדיפה אחריו ...בתוך דקות רבי יעקב יוסף חזר ,כשהוא מחזיק את האורח בידו ומרגיעו" :אתן לך צלחת אחרת של
טשולנט ,אותה בוודאי שתאהב " ,אמר ברוחב לב .כשקינח את הקפוטה עד כמה שהיה מותר בשבת ,פנה ואמר אליו בנו ר' נחום דוד" :אבא,
אתה זקוק לכל כך הרבה סבלנות" .ענה לו רבינו" :אם יש בליבך רחמנות ,אינך זקוק לסבלנות".

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)

כנֶגֶ ד ִ
ִ
מ ָדה
מ ָדה ְ
עלינו לדעת כי כל דבר שקורה בעולם הוא מידה כנגד מידה.
סיפר הרב חיים זאיד כי באחד הימים לאחר תפילת ערבית
בביה"כ איצ'קוביץ בבני ברק בדרכו לביתו צלצל הפלאפון שלו.
בצד השני הייתה אישתו שביקשה ממנו להיכנס ל'קניון רפאלי'
ולרכוש מכשיר 'סלייסר' (קוצץ ירקות) שהיא זקוקה לו.
"בשמחה" השיב הרב ,ופנה לעבר החנות .כשניכנס לחנות,
זיהה אותו המוכר וניגש אליו" .שלום עליכם כבוד הרב" ,אמר,
והושיט את ידו.
הרב השיב כי הוא מעוניין במכשיר 'סלייסר' .תוך מספר רגעים
הורד מהמדף העליון המכשיר והונח לפני הרב .על המכשיר
הייתה מדבקה בה צויין המחיר -מאה ועשרים ש"ח .בסיכומו
של עניין גבה המוכר מאה שקלים לאחר הנחה של עשרים
שקלים.
הרב שילם ,לקח את המכשיר עטוף בניילון ויצא לביתו .לפתע
מצלצל הנייד .על הקו הרב בוכריס מטבריה" .כבוד הרב ,אני
צריך טובה קטנה ,שלחתי עכשיו פקס למשרד של 'לב אחים',
אני מבקש מהרב שיקרא את מה ששלחתי ,יעבור על זה ,ואז
כשהרב יבין את כל הפרטים ארצה לשאול שאלה".
הרב הסכים ופנה לרח' זכריה  .5בקומה רביעית נמצאים
המשרדים של 'לב אחים' .כשהגיע ליד הבניין ,הבחין כי לא
רחוק מהכניסה עומד מיכל גדול של אשפה (צפרדע) .הוא
הניח את המכשיר בפינה ליד הפח ,עלה לקומה הרביעית,
לקח את דפי הפקס ,וירד למטה.
כל זה ארך דקה וחצי לכל היותר .מה רבה הייתה הפתעתו,
מכשיר הסלייסר נעלם! הרב חיפש בכל הצדדים ,ואיננו .עד
מהרה החל ללמד זכות על אותו אדם' -מי שם מכשיר ליד
הפח ,רק אדם שביקש להיפטר מזה משום מה והניחו במקום
הפקר' .עם כל הצער ,קיבל זאת בשמחה" .כל מה דעביד
רחמנא לטב עביד".
שבת לאחר מכן הוזמן הרב לנתיבות כדי לשאת דרשות.
בשעה שתיים סיים את הדרשה .כשיצא לרחוב חש בחום עז.
באותה שעה הייתה הטמפרטורה קרובה לארבעים מעלות
צלסיוס .כולו הפך לספוג מים ,זיעה נטפה מכל גופו והוא מיהר
לדירה הממוזגת שהוכנה עבורו.
פתאום ממש ליד הדירה ,מבחין הרב בסידור המונח על
הרצפה .הוא מרים את הסידור ,הופך אותו ,ובצידו השני יש
עוד את מדבקת המחיר 120' :ש"ח' .עומד הרב וחושב" :מה
עושים? קשה מאוד לסבול את החום ,אולי יניח את הסידור על
גדר האבנים?".
'השבת אבידה' ,היצר הטוב לוחש .בדף הראשון של הסידור
הרב מבחין בהקדשה מרגשת שכתבה אימא לבנה ,למטה
מופיעה כתובת .פנה הרב לאחד מהעוברים ושבים ושאל לגבי
הכתובת" .זה לא באיזור הזה ,אולי רבע שעה מכאן" ,השיב
והראה את הדרך.
הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל ז"ל שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
דוד בר חסיבה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
חווה בת יעקב צבי ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
שמעון בן שמחה ז"ל
יונה בן סעדה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
יוסף בר סעדה ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שמעון בן חנה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

לע"נ

תנצב"ה

"ריבש"ע ,אתה מעמיד אותי בניסיון לא קל ,ללכת עכשיו חצי
שעה עייף ורטוב כדי להשיב אבידה לבעליה" .והנה נזכר במה
שאירע לו בתחילת השבוע כיצד חש לאחר שמכשיר הסלייסר
נעלם .לבטח הכאב של מי שאיבד את הסידור הוא לא פחות.
הרב לא היסס ,לקח את הסידור ופנה לכתובת שהייתה על
הסידור .כשהגיע למקום ,התקבל ע"י כל בני המשפחה
בשמחה .אם הבית שמחה והתרגשה .היא נישקה את הסידור
מכל צדדיו ואמרה" ...בזכות ה'בבא סאלי' ובזכות ה'בבא חאקי'
ובזכות ה'בבא מאיר' "...והחלה למנות עוד שמות צדיקים
נוספים...
הרב סיפר ,שבאותו שבוע איבד גם הוא מכשיר סלייסר ,וחש
בצער האובדן ,ולכן טרח להחזיר את הסידור ,שגם הם איבדו.
בירכה בעלת הבית שבזכות כל הצדיקים ,הרב ימצא את
המכשיר שאבד לו .וסיימה" :כמו ששימחת אותנו ,ישמחו
אותך".
ביום ראשון בבוקר קיבל הרב טלפון" :כבוד הרב ,אני נמצאת
כרגע ליד מקווה לטבילת כלים ,רציתי לשאול איזה חלקים צריך
להטביל במכשיר סלייסר?" .הרב חש בזרם בכל גופו ושאל:
"סליחה ,היכן נקנה המכשיר?"" .אני לא מבינה" ,השיבה
האשה" ,שאלתי שאלה בהלכה ,והרב מתעניין היכן זה נרכש?".
"תעני בבקשה ומיד אסביר לך" – "בעלי הביא את זה" .ביקש
הרב את מספר הנייד של בעלה ,והבטיח לחזור אליה .הוא שאל
את הבעל והלה סיפר כי מצא זאת ליד פח האשפה" .זה היה
ברחוב זכריה  5ליד הכניסה מצד ימין ובשעה זו וזו?" ,שאל
הרב.
"בדיוק!" ,קרא הבעל" .דע לך ,שזה המכשיר שלי ,הנחתי זאת
שם לרגע אחד וכששבתי אחרי דקה וחצי זה נעלם ,אין לי
טענות אליך" .אחרי שהרב נתן סימנים אמר הבעל שישיב את
המכשיר ,התקשר לאשתו ,וסח לה את כל אשר אירע .בערב
נקשו בדלת ביתו זוג ,הם נכנסו והבעל הניח את המכשיר על
השולחן.
הרב קיבלם בשמחה וסיפר על השתלשלות הדברים שאירעו
בנתיבות" .הקב"ה העמיד אותי בניסיון להחזיר מאה ועשרים
שקלים כדי שיוחזר לי מאה שקלים ,ממש מידה כנגד מידה".
"אבל ,הסכום לא מקביל" .אמר הבעל ,שהשיב את המכשיר.
הרב נותר פעור פה .לבסוף השיב "נו ...עשרים שקלים."...
לאחר מכן אמר הרב" :בוא ונשמח את האישה שברכותיה עשו
פרי" .הוא התקשר אליה וסיפה שהסלייסר חזר ,והכל בזכות
התפילות והצדיקים שהזכירה .והוסיף" :כמו שאני החזרתי לכם
סידור במאה ועשרים ,כך הושב לי".
"כבוד הרב ,רגע אחד" ,הפסיקה האשה את דבריו" ,סליחה
שאני מתפרצת .אומנם המוכר דרש מאה ועשרים ש"ח ,אבל
אני הורדתי אותו למאה ש"ח ."....דמעות נצנצו מעיני הרב והוא
זעק" :לא יאומן! מידה כנגד מידה בדיוק!".
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
זהבה בת שושנה רייזל ע"ה שרה בת נרקיס ע"ה ל
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
נעמי בת כתון ע"ה
יצחק בן חביבה ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
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

