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ְ�לח ל�ַָ�ָר�ת   ִ�מירת ָהעינים -ְַ ַ ֵ ַ ִ ְ  
 

  א"שליט צ הרב מרדכי צמח בן מזל"רשלל שלמה הרפוא
  

 

  278 ִּגָּליֹוןד                                                                                                                  " בס
 ע"תש ,ְׁשַלח ְלָּפָרַׁשת 

 

  ַהִּגָּליֹוןת ַּׁשְקדּוָנא ִלְׁשֹמר ַעל .     א ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלהָאסּור ִלְקֹר
 

ע"תש סיון 'כג 05/06/2010  

בהעלותךבהעלותךפרשת פרשת    
   'יהושע פרק ב -"וישלח יהושע" :הפטרה

 

ת"ר קיץ. ש כניסה יציאה   

 ירושלים 19:06 20:18 21:14

אביב. ת 19:24 20:16 21:11  

 חיפה 19:27 20:19 21:15

שבע. ב 19:24 20:15 21:11  
   

  להצלחת מוקדש  העלון   
  םאברהם ובני משפחתומאיר ציון 

 

 העלון מוקדש להצלחת  
  יצחק אריאל בן טובה        ב "ש כדורי וב.י.מ.י

  ב                    הודיה בת לבנה"חגי פרזול וב
  שמים יראת        -כהבר  רחל מאיר ישראל בן
  ארז בן שושנה              איילת בת נעמה
  מ"ציון ומאיר אברהם וב      תומר בן רונית    
  עמית בן רבקה                   עידן בן רבקה     

  ב"ניסן משה בן חנה      ליאור יהושע סומך וב
  

    זווג הגון וכשר במהרה
     אורן בן אסתר                       אורית בת רחל
  ולייט'                    אילן בן ג   סיון בת אסתר

  חגית בת גילה חיהאילנה בת רוחמה             
  רונית בת סימי

  

      זרע קודש בר קיימא
  רחל מרים בת יהודית   אתי     סיון בת אסתר 
  רמית בת יהודית   כ        זרי שמואל בן אסתר
  נטלי בת יונית

  הנפש והגוףאתרפו    
  א"בן מזל שליטצמח ג מרדכי "צ הרה"רשלה
    יה'ג עובדיה יוסף בן גורג"צ הרה"רשלה

  ג יוסף שלום אלישיב בן חיה מושא"הרה
  א"צ אליעזר ברלנד בן עטיה שליט"הגה

  מאיה בת עדי      רחל ברכה בת פדילה דליה  
    ציון בן אורית               דליה אפרת בת נעימה

אורן בן אסתר              ריה בן רחל ברכהיהודה א
  יצחק בן עזרא            תמר פורטונה בת מיסה
 לייט'יעקב בן גו          נעם יצחק בן רחל ברכה
 חלה'ציון בן צ             עינת בת רחל ברכה     

  בריאות ואריכות ימים      - ימנה ניזרי בת סטה
  בריאות ואריכות ימים    -כי ניזרי בן פרחהמרד

  רחל בת זוהרה                       צביקה בן גולה 
  בנימין בן יקוט                     נעם דוד בן סימה 
  עדי בת רונית מסעודה וילדיה    ניסן בן נעימה

    בריאות ואריכות ימים-  חיה בת אקבאלגילה 
  ירה שילת בת אורליאביחי בן אסתר             ש

          סימי בת סוליקה  אסתר בת סוליקה
  דניאל בן עדי                    רפאל משה בן רחל

  כל עם ישראל
  

פרנסה טובה ובריאות איתנה , זיווג הגון
 ו" היאליהו ניזרי בן ימנהל

  . שם הוא-שלבו נמצא
  

מעשה ברבי מתיא ) פרשת ויחי(מבואר בילקוט 
 שהיה יושב בבית המדרש ועוסק ,בן חרש

והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו , בתורה
מימיו לא נשא עיניו ואמרו , למלאכי השרת

אפשר אדם : "עבר השטן ואמר. בעולםלאשה 
 לו ןשייתה "וביקש רשות מהקב, "?זה לא חטא

 ,"אינך יכול לו" :ה" אמר לו הקב.לנסותו
נדמה השטן כאשה . "לך" :ולמרות זאת אמר לו

נעמדה .  כדמותה בעולםההיית שלא ,יפה
ושוב עמד מאחוריו ,  הפך פניו לאחוריו-לפניו

 :מתיאואז אמר רבי . הפך פניו לצדדים
מה , "אניימתיירא אני שמא יגבר עלי יצרי ויחט"

 ביקש מאחד מתלמידיו ?עשה אותו צדיק
הביא לו ונתנם לתוך , שיביא לו אש ומסמר

, ון שראה השטן כך נפל לאחוריוו כי.עיניו
ה למלאך רפאל לבוא "באותה שעה קרא הקב

עד שהבטיחו , לא הסכים רבי מתיא, ולרפאותו
  .ר הרעששוב לא ישלוט בו יצ

  

ִו,ֲעזֹב )ְגד( ְ)יָָד%: "אצל יוסף הצדיק נאמר ַ ַו,ָנָס , ַ
ַו,צא הח/ָצה ֵ ֵ מקשה רבי חיים שמואלביץ ". ַ

 לכאורה מדוע לא חטף את בגדו ורק :ל"זצ
 ההייתלאחר מכן היה עליו לברוח וכך לא 

שלא , מתרץ הרב? יכולה להעליל עליו עלילות
אפילו  ןסיונירצה יוסף להעמיד עצמו במקום 

 שכן צריך לברוח ממקום ,לעוד רגע אחד
בי " :ולא כאותם שאומרים.  כמו מאשןהניסיו

   ." זה לא ישפיעיזה לא יפגע ועלי
 

אחר מחשבת הלב הוזהרנו כאן מלתור 
 הרי ,ולכאורה צריך להבין. םהעינייוראית 

 קודם בפסוק רלהיאמהיה צריך 
ֵעיניֶכם 5ֲֵחרי ָתת3ר3-ו2ְא"  ורק לאחר מכן "ֵ
5ֲַחרי ְלבְבֶכם"  רואות םהעיניישהרי , "ֵ

? כלי מעשה גומריםתחילה והלב חומד ו
ל בספרו מכתב "מבאר הרב דסלר זצ

, ויסוד חשובשמכאן רואים כלל , מאליהו
אדם מביט במקום שלבו חפץ להביט 

כמו שילד , תחילה ואז ממילא עיניו רואות
מוצא ברחוב מיני משחקים קטנים שאנו 

, המבוגרים כלל לא רואים ולא מוצאים
. היות ומחשבתו של הילד בדברים הללו

 היות מת ראיית העין קוד-הוא הדין כאן
  . לכוון אותהומחשבתו נמצאת שם

  

 כפי ,ביא ראיה לרעיון זהואפשר לה
יעקב אבינו : ששמעתי מדרשן גדול כך

שולח מתנה מכובדת וגדולה מאוד לעשו 
ִע2ים ": "כלשון הפסוק ִָמאתיםִ ִ /ְתי3ָים ַ

ְִרחלים , ִֶע7ְרים ִָמאתיםֵ ִ וְאיליםַ . ִֶע4ְרים ֵ
7ְֵמ6ים מיניק(ת /ְבניֶהם  ִ ֵ ִ   8ָר(ת,�2�ְִיםַ

, ִֶע7ְרים ֲאתֹנֹת ֲע7ָָרהים ִ /ָפר5ְִר8ָעים
ִוְעיָרם  מספר ְֵלע4ָו יעקב שולח  ."ֲע7ָָרהַ
ועוד יעקב אינו !  בעלי חיים500עצום 

ִוְֶרוח ָ>4ימ/"ם את הכמות אלא צמצמ ֵ)ין , ַ
ֵעֶדר /בין עֶדר ֵ וכל זה מלבד ילדיו ונכדיו , "ֵ

כאשר עוברים כולם מול . שפחותיו ובנותיו
ִו,ָ=א ֶאת: "רפניו של עשו נאמ ַו,ְרא , ֵעינָיו- ַ ַ

ִה�9ָים- ֶאת מה שאדם חושב והיכן " ...ַ

      בברכת שבת שלום             
  יהו חיים פנחסי     הרב אל         

   מבשרת ציון-"עין חמד"ק "       רב ק

ֶָתת3ר3 5חרי לבבכם-ְו2א" ְ ְ ֲַ ֵו5חרי ֵ ֲ ֶעיניכם ְ ֵ ֵ" 
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 כיוון ששכן ,בתחילה היה בדעתי לא להשתתף. מצווה של בנו-קיבלתי משכן הזמנה להשתתף בחגיגת הבר

  ?תכןי הי."לא תקום" על איסור עובר אם אעשה זאת אני  כיאולם העירו לי, זה לא בא לשמחתי שלי
  

  : רבנות מבשרת-מפקח ענף הכשרות ,ו חיים פנחסימפי הרב אליה סיכום ההלכה להלן
  

<א "ויש בדבר זה איסור ,  ולהימנע מלהשתתף בשמחתו'כגמולו'אסור לשמעון להשיב לו , אם ראובן לא השתתף בשמחתו של שמעון
הרי הוא . "ת בשמחתנואיני כמותך שלא הופע": ומזכיר לו,  שמעון לשמחתו של ראובןילךגם אם , יתירה מזו. )יח, ויקרא יט( "ִת?ֹם

  .)טובך יביעו( ".לא תיטור"עובר על איסור 
  

  
                  

                                                                                                 

  
                                                                                                

                               

  
  

 מסובב את העולם ומגלגל את הדברים ,עילת העילות וסיבת הסיבות, ה"שיש בו כדי ללמדנו כיצד הקב, להלן סיפור מופלא ביותר
  :  ולהלן הסיפור מפי בעל המעשה.בצורה זו או אחרת

לבסוף אחד  . שני ילדים עומדים בקרבת חנותי ומתלחשים ביניהם זמן רביום אחד ראיתי, בבעלותי חנות גדולה של מוצרי מזון"
למה אתה , ילד': עזבתי לרגע את החנות ויצאתי אליו, הבטתי על הילד שמירר בבכי וליבי נצבט בקרבי. הלך ועזב את השני בוכה

ראית איך ? ראית אותו': והוא ענה '?וכהלמה אתה ב': בשניתשאלתי , עיניו היו אדומות ונוצצות מדמעות,  הוא הסתובב אלי'?בוכה
? אז בשביל כסף אתה בוכה'. 'הוא לקח את השטר והלך, שנינו מצאנו שטר כסף ובאנו לקנות ממתקים? הוא לקח לי את הכסף
נתיים ערכתי חשבון למספר קונים יהוא מחה את דמעותיו וב, הגענו לחנות והצבעתי על כסא שישב לידי .'בוא איתי לחנות שלי

  ."לאחר שהתפניתי שאלתי אותו כמה שאלותו
 

בדרכם מבית הכנסת הם מצאו כסף . והוא גר במרחק מה מהעיר והגיע כדי ללמוד עם חבר) שם בדוי(התברר לי ששמו צביקה "
הוא שתק ולא ,  שאלתי'?מה אבא שלך עושה' .אבל חברו לקח את כל הכסף והשאיר אותו לבד, והתכוונו לקנות בו ממתקים בשוק

  ." השיב'בתאונה, לפני חודש',  שאלתי'?מתי זה קרה'– '!אבא שלי נפטר': הוא ענה בשקט,  שאלתי'?אברך'. נהע
 

₪ 20לבסוף הוצאתי מכיסי .  הוא התלהב ועשה קצת סדר בחנות'בוא תעזור לי רגע עם הארגזים': מיד העברתי נושא ואמרתי"
 שהגיע אלי כמעט כל יום באישור ,כך הכרתי את צביקה . לי מדי פעם בחנותונתתי לו והצעתי לו תשלום עבור העזרה אם יבוא לעזור

, דיברנו המון בדברי תורה . שביקשו ממנו עזרה ועוד כל מיני דברים,עזר לאנשים מבוגרים, הכין שקיות, סידר ארגזיםהוא . אימו
וזה משך אותם , ת היו רואים אותנו לומדים יחדלפעמים הלקוחו.  יפהן והסביר לי אותפה-עלהוא ידע משניות ב, צביקה הלהיב אותי

עקבתי אחריו וראיתי כיצד הוא .  הוא למד לערוך חשבון.כשנעדרתי מהחנות לתפילת מנחה, לפעמים הוא מכר במקומי. לקנות אצלי
  . "גם אני נקשרתי אליו, הלקוחות ממש אהבו אותו, נזהר לשקול את הירקות ולא לטעות

 

ככל בעל חנות הסופר את הכסף בסיומו של יום הייתי בודק האם הסכום שנרשם : ה גיליתי דבר מוזראולם מאז בואו של צביק"
אולם מאז שהגיע לחנותי שמתי לב שנמצא בקופה . עד שצביקה הגיע התאום היה מדויק, בפתקית תואם לסכום שנמצא בקופה

יחסתי לכך חשיבות כי תליתי את זה ינים לבואו לא בימים הראשו ?הייתי צריך לברר מהיכן נוספו שקלים לקופה. הפרש חיובי
כל פעם היה זה סכום , ספרתי שקל לשקל, בטעות אבל בבדיקות שערכתי בימים הבאים התחלתי לשים לב שיש יותר כסף בקופה

  ."הסכום שנשאר לי עודף בקופה היה בדיוק הסכום שנתתי לצביקה בתור שכר על עבודתו? ומה גיליתי. אחר
 

לא ידעתי את הסיבה אך עקבתי ? למה הוא עשה כך? האם הכסף שאני מעביר לצביקה חוזר אלי שוב לקופה, ום ותמהתיהייתי המ"
, 'לא כלום'. צביקה הסמיק.  שאלתי אותו'?מה זה'. עד שיום אחד ראיתי במו עיני איך הוא מחזיר בחשאי את הכסף לקופה .אחריו
למה , ישח אל תכ.ואתה מחזיר לי  אני נותן לך כסף- אין לך מושג כמה אני פגוע ממך,תבין ילד': לקחתי אותו לצד ואמרתי לו. אמר

  .'!אני נותן לך את זה מכל הלב, וחוץ מזה. הרי עבדת, מגיע לך, זה כסף שלך? אתה עושה את זה
 

? למה הוא בוכה! יה': לקוח אחד צעק לי, מי שראה אותנו חשב שאני מרביץ לו. צביקה במקום לענות פרץ בבכי מעורר רחמים"
לקחתי ... כי, החזרתי לך כסף לקופה' .נתייםינעלתי זמנית את החנות וחזרתי לצביקה שנרגע ב. '!תרחם עליו, מסכן? הרבצת לו

ק היה ישן והיה עליו חותמת 'הצ.  459₪ק שרשום בו סכום 'צביקה שלף מכיסו צ . אמרתי נדהם'??מה' .'!ק במקום'לך צ
  ."פ החוק להשיב לי את הכסף"ד שיפעל ע"קים ישנים שחזרו אותם הייתי מפקיד בידי עו'י בקופה עשרות צהיו ל, מהבנק שהוא חזר

 

מה . ק שחזר'וכבר למד לזהות שזהו צ ₪ 459 שהיה רשום עליו ,ק' ראה את הצ, שחלק מעבודתו היה לסדר לי את הקופה,צביקה"
ק 'למה לקחת צ, אבל למה' .קופה את הכסף שהרוויח מעבודתו אצליק לעצמו וכדי שלא יהיה גזל היה מחזיר ל'לקח את הצ? עשה

תראה מי  ,תראה'': שלקח ממני ואמר ק'צביקה הראה לי ביד את הצ . שאלתי מופתע'?והחזרת לי כסףשאינו שווה עבורך מאומה 
  .' אני מחזיר לך את החוב במקומו. זה אבא שלי שנפטר,כאןרשום 
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ֲ�@אל 3מ�יב 8הָלָכה  ַ ִ ֵ ִ�יני �כנים –ֵ ֵ ֵ ְִ  

ַהח@ב �החזר ְַ ֻ ֶ  

ֲל�אל@ת 8הָלָכה ְַ ֵ ֲל�אל@ת 8הָלָכהִ ְַ ֵ ִ::  
  

ַָנא לְפנ@ת ָלרב   ַָנא לְפנ@ת ָלרבִ ִ  
ִאלCָה3 חCים �   ִ ַ ִ ִאלCָה3 חCים �ֵ ִ ַ ִ   ִנְָחסי ִנְָחסי ֵ
  77664466663333--005544' ' 8ְֵטל8ְֵטל  

ֶהק�Eָת הָעל@ן ְַ ֶהק�Eָת הָעל@ןַ ְַ ַ  
ַנGָן ְלהְקEי� ֶאת ֶהָעל@ן ְלע3Fי נְ�מת ִ ִ ִ ַ ַנGָן ְלהְקEי� ֶאת ֶהָעל@ן ְלע3Fי נְ�מתִ ִ ִ ִ ַ ֵלְרפH3ה ְ�לָמה, , ִ ֵלְרפH3ה ְ�לָמהִ , , ִז33ג ָהג3ןִז33ג ָהג3ן, , ְַלהְצָלָחהְַלהְצָלָחה    ,,ִ

ִָנא לְפנ@ת ְלליא@ר     ''וכווכוֲִחָזָרה 8ְת�3ָבה ֲִחָזָרה 8ְת�3ָבה  ִָנא לְפנ@ת ְלליא@ר ִ   661155003311--00550066''בטלבטלִ
Kְַתֶֹבת הIֲעֶרֶכת Kְַתֶֹבת הIֲעֶרֶכתַ   ַא@ר עְצמ@ןַא@ר עְצמ@ןֲִעב3ר ליֲִעב3ר לי    ::ַ

ְִמבLֶֶרת צC@ן  8337583375. . דד..א תא ת2626ַה7ֶֹ8ם ַה7ֶֹ8ם ' ' רחרח ְִמבLֶֶרת צC@ןַ    9080590805ִמ3Mד ִמ3Mד . . ַ

ִמנ3יים ִמנ3ייםְ ְ::  
ְִלק8ָלת ֶהָעל@ן ח9ָם  ַ ְִלק8ָלת ֶהָעל@ן ח9ָם ַ ַ ַ  

8ַ8ַ--eemmaaiill  ַמידי ָ�ב3ע ֵ ַמידי ָ�ב3עִ ֵ ִ  
  ::ְַ�לח ֶאת Kְת@ְבֶת� ֶאלְַ�לח ֶאת Kְת@ְבֶת� ֶאל

  PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  
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בו במקום פרצה מהומה בקרב השודדים והם . שהיה בידו לפיו והחל לתקוע בו,  ראיה הוא קירב את השופרכשהגיע לטווח .השודדים
  .כשהם נרמסים בידי הסוסים וביד חבריהם הנמלטים, במהלך המנוסה מתו רבים מהם. החלו לנוס בבהלה

  

נתמלאו , כששמעו זאת תושבי העיר הגויים. להלזכר החללים שנפלו באותו לי ,בצקוםאנדרטה גדולה זה הוקמה מופלא בעקבות אירוע 
ונפנף , שהיה אדם אלים, אופה העיר, וכשהתקרב אליהם יצא אחד מהמון, הם ארבו לו בכיכר העיר. קנאה והתארגנו לפגוע ברב העיר

  .שהתקרב אליו ללא פחד ,הצדיקבחרבו כלפי 
  

אולם כאן קרה . כוחו על מנת להורידה בכוח ולנועצה בגופו של הרב הוא הניף את חרבו למעלה בכל .חמתו של אותו אופה בערה בו ביותר
ולאחר ימים ניתן הבין מיודענו בשל מה הרעה . ירדה החרב וחתכה את ידו הימנית של אותו אופה, ובמקום לנעוץ את החרב ברב, הנס

  .וכך פעל שנים רבות .ודי סופו של מי שמעיז לפגוע ביהפני מ,היה לראותו מסתובב בעיירה ומזהיר את חבריו הגויים
  

עמד . אשר ביקש לרצחו נפש, בהיותו בלב היער התנפל עליו שודד, והנה.  נסע ביער,ל" רבי יהודה אסאד זצ,חד מתלמידי הרב הקדושא

וצח ניסה התלמיד לבקש מהר, כשהחרב מונפת מעל ראשו, וכך .אך הרוצח לא הטה אוזן לבקשותיו, שיחוס עליו, התלמיד והתחנן על נפשו
ולאחר מכן , אומר וידוי וקריאת שמע "– התחנן התלמיד –" אנא תן לי שהות להכין עצמי לפרידה מהעולם הזה: "בקשה אחרונה

כרבע האכזרי הקציב לו הרוצח , מנם לאחר הפצרות מרובות ותחנוניםווא,  כשדמעות זולגות מעיניוכך ביקש והתחנן לפני הרוצח". תהרגני
  .שעה לשם כך

  

שהנה זו הפעם , ביודעו, קיבל עליו עול מלכות שמיםובדבקות עילאית ובהתלהבות עצומה , חל בקריאת שמע בכוונה עמוקההתלמיד ה
והנה הביט נכחו לראות את רוצחו , מוכן לקראת מותו הקרב ובא, כאשר סיים פקח את עיניו. האחרונה בה יזכה לקרוא קריאת שמע

  .והרוצח נעלם כלא היה, וכההסתכל כה . להפתעתו הגדולה הרוצח איננו
  

שאל את , ל את הסיפור"כשמוע רבי יהודה אסאד זצ. בבואו סיפר לו בהתרגשות את המאורע שעבר עליו. ונסע אל רבו, מיהר התלמיד
כי מן השמים רצו ללמדך פרק , דע לך ?אי פעם בחייך, האם קראת קריאת שמע בהתלהבות גדולה כל כך, לינא אמור : "תלמידו
  ". שזוהי הפעם האחרונה בחייו שהוא קוראה, ולדמות לעצמו, כי חייב אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמים,  קריאת שמעבהלכות

  

. לצייר את תמונתולאף אדם לא הניח שהרי בחיי חיותו , י גרסאותת שןישנולעצם קיומה . תמונה המופיעה הינה תמונה יחידה הקיימתה

כ גמרו "וע .ישאר להם זכריאת תמונתו כדי שאותו ביקשו להנציח צו ירתלמידיו הרבים שהע, רת הרבהגרסה הראשונה מספרת כי לאחר פטי
אומנם כל אלו אשר לקחו . וכך ציירו את צורתו הקדושהלאחר פטירתו הלבישו בבגדי שבת והושיבוהו על כסאו לבלבם מספר תלמידיו 

  . דשו אחרי פטירתו לטלטל אותו על צורך זהור כי הטריחו את גוף קונענשו עבו!!! לא הוציאו את שנתםחבל הזה הרע להם במאוד 
  

י מאן דהו המשאלה להנציח את "יתו של הרב הובעה עישבשעת הלוופר ו מס,הרב אברהם יהודה ליכטי "שסופרה ע ,אחרתגרסה ב

 צטלםהתנגד הרב בימי חייו לה מצד אחד? כדת מה לעשות, יתויהוצעה השאלה לפני כל אותם הרבנים שבאו להלוו, קלסתר פני הצדיק
  . ולהשימו מול עיניהם תמידרבם משתוקקים היו תלמידיו ומעריציו לראות פני , אולם מאידך גיסא

  

הלבישו את גופו הטהור בבגדי לפיכך . את ציור קלסתר דמותו הקדושהלהתיר רבני וגדולי הדור פסקו ,  שארך זמן מה,לאחר דין ודברים
סכום שהספיק להשיא .  פלורין1200תה יההכנסה הי, התצלומים הופצו בכל קהילות הונגריה.  כאילו חי וצילמוהושבת והושיבוהו על כסאו

  .בכבוד הראוי את בתו הצעירה

  

. )1803(ג "תקס' נולד באסאד שבהונגריה בשנת ה:ל" זצרבי יהודה אסאד
סייע . מלומד בניסים. עניו. גאון אדיר בנגלה ובנסתר. מגדולי רבני הונגריה

העיד על . לא הביט במראה ואף לא ידע כיצד הוא נראה. ניים וליתומיםלע
נלחם נגד תנועת . נודע כעילוי עוד מילדותו. עצמו כי השכינה נשקפת בפניו

ו "תרכ'ג סיוון ה"כ- נפטר ב.  עד לפטירתוסרדהלישימש כרב בקהילת . ההשכלה
  . ציונו בסלובקיה. שנים63-חי כ. )1866(
  

, יצחק משה' ר ,מרדכי' ר :ילדיו .אסתר אבאננימרת  :תואש. ישראל'  ר:אביו
מלי , ויינר פרומט, שרל ביכלר ,הינדל ביכלר ,טשארנא בישיץ ,אלאהרן שמו' ר

  .ביילא שולמן ,מירל מרים ווזנר
  

  .)ם סופר"חתה(משה סופר ' ר, )ם בנט"מהר( מרדכי בן אברהם בנט ' ר:רבותיו
 חידושי אגדה -א"דברי מהרי• פרקי אבות -יהודה אסאד' חידושי ר• :מספריו

  .הספדים ומאמרים, על התורה ודרושים
  

וכמובן שהיהודים היו , יתה זו שנת פרעות במדינהיה, )1847 (ח"תר'יה זה בשנת הה

 שקבוצת שודדים ,יהודה אסאד' השמועה פשטה בעיירתו של ר. קורבנות הראשונים
. בשעה שכל היהודים מסובים לשולחן החג, מתכננת לערוך פשיטה על העיירה בליל הסדר

הוא ישב .  שיעשו כולם את הסדר בצוותא-באו ואמרו זאת לרב והוא ביקש מתושבי העיירה
, כשבא הצופה והודיע שהשודדים מתקרבים לשערי העיירה. בראש ועודד את התושבים
   לכיוון בבטחהוצעד , כשהוא עטוף בקיטל הלבן, ייחיד, יצא הרב אסאד לקראתם

 

  
  

  
  
  

  

  

 

  
                      

  

  

  
  

  

  

  
                      

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

    
  
  
  

  
    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  
  
  
  

 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

ִ  אם רא�@נים KמלHכים ַ ִ ִ ְִ ִ ה]Eיק ַָהרב  - ְ ַ ל"ד זצ5ְסה Hָדיה3ַ  
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  יש הכל-כשיש שלום
 

            ל"הרב מנחם בצרי בן ויקטוריה זצל              "הרב אטון שבתי בן אסתריא זצ                                         ל      " הרב יצחק כדורי בן תפאחה זצ           ל  "הרב שמואל דרזי  בן שמחה זצ
 ל" ז   משה בן עליזה        ל                      "יעקב בן סלימה  ז      ל          "משה כרמלי בן נעימה ז              ל           "מאיר מורד בן שושנה ז

    ה" ליליאן בת רבקה ע                                ל"שבתאי בן רנדה ז                                    ל"מצליח בן אסתר ז             ה"שרה בת חבובה ע
   ה" עאביבה  בת איירין            ל"יוסף מלכה בר סעדה ז                                      ל"זשמואל בן רבקה ל                                 " זיצחק בן חביבה

 ה" בת נעמי ע       אסתר ל                              "ה                                                                    משה בן רוזה ז"ה                    נעמי בת כתון ע"סוליקה מלכה בת עישה ע
  ל"משה בן עישה ז                                   ל     "                       עמי בן אורה ז              ה"ל                                 עליזה בת שמחה מרילי ע"אברהם בן יונה ז

    ה "      חוה בת אילנה ע ל                           "                                                                שבתאי בן חזלה זה   "ו               מרים בת  בלה ע"ל בן יעקב ויהודית הי"ז חנניה
  ל"          אלברט ציון בן נעימה ז  ל           " ז                שמואל בן יוכבד    ל                           "ל                            דוד בן רחל ז"סלים בן ורדה שבו ז

  ל" זיהודה בן רחל              ל"חיים בן רבקה ז                                         ה"שושנה בת חבובה ע          ל"קה זבן רב) אורי(אהרון 
                  ה"             אינס בת מאירה ע         ל"משה צבי בן לאה ושמואל ז                                                              ל      "זבולון בן מרים ז                           ה"יה ע'נעימה בת גורג

                            כל נשמות עם ישראלל            "                ברוך בן ורדה ז       ל"ציון ז- יעקב בן בתל                          "צדיק חכם בן חזלה ז
             

    
  

  

  

  
  
  
  

  

ע במחלה הנוראה "שחלה ל,  אוריאל על תלמידו,ירושליםב ראש ישיבה ,א"הרב זאיד שליטשסיפר ,  סיפור מופלא:קיצור הסיפור משבוע שעבר
. ב לישראל"המוכן להגיע מארה, שישנו פרופסור בעל שם עולמי בשם רייץ, התברר.  אולם הטיפול לא צלח-ראשון נשלח לצרפתבשלב . בראש

עבור $ 30,000-בנוסף לסכום זה היה עליהם להמציא עוד כ. ה מכשול רציניתהיוו$ 130,000אולם עלותו הגבוהה של הניתוח שהגיעה לסך של 
נמסר על ידם שאי , לאחר ששאלו את גדולי ישראל מה לעשות. ב"אוכל וכיו, טיסה, החולים-ירת חדר ניתוח בביתשכ, מלון- שהיית הרופא בבית

  .אפשר להטריח את הציבור בסכום כה רב
  

? לשאלתו כיצד. זאיד כי אפשר לערוך את הניתוח' היא הודיעה בדרמטיות לר. אבוטבול' גב, למחרת התקבלה שיחת טלפון מאחותו של אוריאל
וזאת בתנאי שהקונה ייתן את הכסף $ 130,000 במחיר נמוך של ,שמש- כי מסכימה היא למכור את דירתה הממוקמת בבית,היא הודיעה

לאחר שנתנה את הסכמתה . למרות שיש לה שישה ילדים קטנים ובעל אברך, אולם גמלה מחשבתה בה, הרב ניסה להניאה ממעשה. במזומן
  .לצורך ההוצאות הנלוות הנוספות$ 30,000- עוד סכום של כהיה עליהם לגייס, והדירה נמכרה

  

מבקש להחזיר , אותו שכרו לצורך הגיוס, התקשר לרב וציין כי בעל המונית, שעליהם הוטלה האחריות לגייס את הסכום הנוסף, אחד התלמידים
מה גדלה . הרב הסכים, מר גבי, בעל המונית אולם לאחר התעקשותו של ,הרב בתחילה חשש מהעניין. ליעודה מזוודה קטנה שנמצא במונית

 האמור -לפרופסור רייץ, לא פחות ולא יותר, שהמזוודה מכילה סכינים ופנסים קטנים ושייכת, תדהמתם כאשר התבררה להם העובדה המופלאה
אשר הרב סיפר על ההשגחה כ. 400,000$-הפרופסור סיפר כי המזוודה למעשה מכילה את כלי הניתוח שעלותם כ. לערוך את הניתוח לאוריאל

ועוד הגדילה לעשות אשה אחת שמכרה את דירתה כדי , שאספו למעשה כסף בשביל הפרופסור, י תלמידיו" שדווקא המזוודה נמצאה ע-העליונה
והציע לבצע את במחשבתו הפרופסור עיקל את הדברים , ולששת ילדיה ולבעלה האברך אין מקום מגוריםבשעה שלה  ,לממן את הניתוח
  !הניתוח בחינם

  

ֵל)נ/ .  רייץפרופסורי "באותו שבוע נכנס אוריאל לניתוח ע" למחרת התבשרנו שהניתוח . ותפילותינו בקעו רקיעים, פעםִ
פי -הייתה צריכה לפנות את דירתה לקונה על, אחותו היקרה של אוריאל, אבוטבול' גב !אוריאל בריא לחלוטין!!! הצליח
אם כבר אנחנו מחפשים , אתה יודע': ואמרה, כדת מה לעשות, וכך ישבה עם בעלה. ילופיתהיה עליה לחפש דירה ח. החוזה

יש לך מושג מה ' – עונה בעלה – '?מה ירושלים'. 'כל חיי חלמתי לגור שם. אולי נחפש דירה בירושלים, דירה חדשה
   .'!לדירהלא .... שיש לך מספיקים אולי למחסן בירושלים$ 130,000הרי ה... ?המחירים שם כיום

  

חברתה לקחה . 'תסייעי לי למצוא דירה':  ובקשה ממנהרושליםנסעה לחברתה המתגוררת בי, אבוטבול לא השתכנעה' גב
יצאה . '!לא דירה, תוכלי לקנות כאן לחם וחלב$ 130,000-ב': והמתווך צחק בפניה ואמר, משה- אותה למתווך בשכונת קריית

בלי לחשוב . ן ממולהישנתלתה בדירה בבני,  צדה עינה מודעה על מכירת דירהלפתע, אבוטבול והחלה להסתכל סביבה' גב
  . "הדלת נפתחה בידי גברת מופתעת. עלתה לדירה זו ונקשה על הדלת, פעמיים

  

כמה אתם דורשים '.  חדריםחמישה -יפה וגדולה, הדירה הייתה מטופחת.  התנצלה והוכנסה לראות הדירה,'זה בקשר למודעה'
אני מוגבלת מאד , אך יש לי בעיה'. 'קראתי לבעלי והוא יגיע ויסכם איתך על מחיר':  אך הגברת אומרת, שאלה'?עליה

בעל הדירה הגיע והחל . '... תדברי עימו והוא יתגמש איתך-כשיבוא בעלי': אך היא בשלה, אבוטבול'  עונה לעומתה גב-  'במחיר
אך יש '.  עונה בעל הדירה- '310,000$'.  אבוטבול' שואלת גב-  '?ליהכמה אתה רוצה ע', 'ויר וכווכיווני א, לספר בשבח הדירה

 'גב.  כעס לעומתה'!חשבתי שמדובר בלקוחה רצינית? אז למה קראתם לי? מה'.  היא משיבה- '...130,000$לי רק 
בסוף בנס ל .ומכרתי אותה בשביל הוצאות ניתוח לאחי, הייתה לי דירה ברמת בית שמש, תבין': אבוטבול ניסתה להסביר

   .'.כך אוהבת- שאני כלבעיר  ,חזר אלינו הכסף ואני רוצה למצוא דירה בירושלים
  

אני הוא '.  עונה היא בשקט-  'כן'.  שואל בעל הדירה- '? אבוטבול'האם קוראים לך במקרה גב? ניתוח לאחיך... ?מה אמרת'
,  אחותו המיוחדת של אוריאל נמצאת בביתי,אמיןאני לא מ... וואו! שאצלי הייתה המזוודה של פרופסור רייץ, גבי, הנהג

אני מוכר את , תראה': יואמר ל) אל הרב זאיד( ייהתקשר אל, בעל הדירה, גבי הנהג. '!ועוד רוצה לקנות את הדירה שלי
 אבוטבול 'במתחשק לי למכור לג. והנני רוצה לעבור לשם, ה וילה בישוב שקט"הדירה שלי מפני שקיבלתי בירושה מאימי ע

אנו ניסע מחר לרבי דוד ! אינך מוכר לה את הדירה, חכה': אמרתי לו .'?מה אעשה... 130,000$ -יקרה את הדירה בה
, הדירהאת  אבוטבול 'בתמכור לג': אמרהצדיק  וכך .ר"יה אצל האדמויכבר היינו בנהר, למחרת. 'אביחצירא ונשאל לפיו

   . '!ותזכה אתה ואשתך לאריכות ימים ושנים
  

והכול בהשגחה , בלה דירה מעולה בירושלים עיר הקודשיקבחסד זה  ו,חיי אחיה אוריאלניצלו  ה בזכות,אבוטבול 'בזכתה ג
. ה"שהרב זאיד ישתתף בה בע, ותומסיבת הודיה על הצלת אוריאל ממה "איהחודש תתקיים . פרטית וניסית שלא תאומן

זהו אחד מסיפורי ההשגחה הפרטית הגדולים : "א הוסיף ואמר על סיפור זה"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"האדמו
   ."שנתקלתי בו בעשור האחרון
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