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ַּפרׁשת   ָ ָּבלקָ ַעצּו עצה ותּופר - ָ ְֵ ָֻ  

 
  281 ִּגָּליֹוןד                                                                                                                  " בס

 ע"תש ,קָּבָלָּפָרַׁשת 
 

  ַהִּגָּליֹוןת ַּׁשְקדּוָנא ִלְׁשמֹר ַעל .     ָאסּור ִלְקרֹא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

ע" תשתמוז' יד 26/06/2010  

בלקבלקפרשת פרשת    
 ה פרק מיכה -"והיה שארית ":הפטרה

 

ת"ר קיץ. ש כניסה יציאה   
 ירושלים 19:14 20:25 21:21

אביב. ת 19:31 20:22 21:18  

 חיפה 19:35 20:26 21:22

שבע. ב 19:31 20:22 21:18  

 לון מוקדש להצלחתהע  
 יצחק אריאל בן טובה        ב "ש כדורי וב.י.מ.י

 ב                    הודיה בת לבנה"חגי פרזול וב
 שמים יראת        -ברכה  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 והגוףרפואת    
   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       ברכה בת פדילה דליה  רחל

   ציון בן אורית               דליה אפרת בת נעימה
אורן בן אסתר             יהודה אריה בן רחל ברכה
 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    -מרדכי ניזרי בן פרחה

 רחל בת זוהרה                       צביקה בן גולה 
 בנימין בן יקוט                     נעם דוד בן סימה 

 ה וילדיה    ניסן בן נעימהעדי בת רונית מסעוד
   בריאות ואריכות ימים-  חיה בת אקבאלגילה 

 אביחי בן אסתר             שירה שילת בת אורלי
         סימי בת סוליקה אסתר בת סוליקה

 דניאל בן עדי                    רפאל משה בן רחל
 דניאל בן מיה                          סימה בת אולין

 בת צילה                        אודיה בת ברכהרוית 
 כל עם ישראלציון בן סאלח                            

 ל"זצוק הרב מרדכי צמח בן מזלהמקובל  נ"העלון מוקדש לע

 להצלחת מוקדש  העלון   
 םאברהם ובני משפחתומאיר ציון 

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

שלבו מלא משטמה לעם , הנואם המהפנט
אשר , כשנחה עליו רוח אלוקים. ישראל

השמיע חרוזי , ֶכפתה על רוחו את ְּדָבריָה
אלו הפכוהו לנביא מרחיק ראות ומבין . ברכה
 .דבר

 

,  שבלק נרתם למאבק נגד ישראל,הסיבה
ת ובפרשה הקודמת מספרת התורה על היו

הפותחות את , מלחמותיו הראשונות של העם
, סיחון מלך האמורי. המסע לארץ ישראל

סרב להעניק לעם ישראל מעבר חופשי 
, הוא אף יזם מערכה צבאית נגדו. בארצו

 .ונחל מפלה מוחצת בשדה הקרב
 

, בצר לו. חושש בלק לגורל ארצו, ועתה
ֶנׁש"מחליט הוא לנסות  . יקונבנציונאללא " קֶ

הקוסם , הוא משגר משלחת אל בלעם
ומבקש לבוא לקלל את , והנביא מארץ פתור

ִהּוא מּמּני וכו ָעצּום ִּכי"העם  ִּכי יָדְעּתי' ִֶ ַ ֵאת , ִ
ֶ וֲאׁשר ָּתאֹר, ְמבָֹרְך-ְֵּתָברְך ֲֶאׁשר הוא ".  יּוָאר-ַ

 תשנה את מאזן יקיווה שקללה זו אול
ם ידע שאינו יכול אך בלע. באזורהכוחות 

 ובכל זאת !םאלוקילעשות דבר בלא רשות 
האמין כי , לאחר כל המשלחות שבאו אליו

ֻעצּו "אך . חלילה' ימצא דרך להערים על ה
ֵעָצה ותּופר ּדּברּו ָּדָבר וֹלא יָקּום ּכי עָּמנּו א ִ ִ ַ ַ ְֵ ְ ְ-

 אלא נמצא , ולא די שלא עלתה בידו לקלל-"ל
 ". הּואִּכי ָּברּוְך"את העם מברך 

אי , הלפני למעלה משלושת אלפים שנ
שם בערבות מואב הועלתה על ידי אחד 
ממלכי המזרח התיכון הצעת גינוי 

אל כנס . הראשונה בתולדות עם ישראל
שפיו , החירום הוזמן גדול נואמי הדור
. מאגית-מפיק קסמים והשפעת דבריו

הוא היה אמור לשאת את הנאום 
יָָצא )ֶׁש(ַעם "לקלל ולגנות את ה, המרכזי
ִמּמְצרים ַ ִ ִ" 

 

שהשמיד , יצא למסעו כיבושים ש,העם
ועתה חונה הוא , ירש את ארצםו אויבים

כך  .חנייה מאיימת על גבול ארץ מואב
תואמת הצעת הגינוי בפרשה את מיטב 

 של הקהילה" התרבותית"המסורת 
 לגנות את ישראל -הבינלאומית בימינו

אין חדש . בעטיים של מבצעיה הצבאיים
והמתרחש בימינו כבר היה , תחת השמש

 .לעולמים
 

ֵאולם המאורעות ְּבָפָרָׁשתנּו לא התחוללו 
על , בהתאם לציפיות מארגני כנס הגינוי

הצעת הגינוי והקללה . פסגות הרי מואב
היא אפילו לא עברה . נדחתה מכל וכל
היה מי שהטיל עליה . בקריאה ראשונה

. לא של מילים בלבד. וטו של ממש". וטו"
שמנע את קללת העם והפכה , וטו
אלא המברך בפועל את , ולא עוד. כהלבר

,  בלעם בן בעור-העם היה המקלל עצמו

     בברכת שבת שלום             
      הרב אליהו חיים פנחסי         

  מבשרת ציון-"עין חמד"ק "       רב ק

ִוּילְך ּבלעם עם" ִ ֵ ַָ ְ ֻּבלק וּיבֹאּו קרית חצֹות-ֶ ְַ ִ ַָ ָ ָ" 
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ִּבָׁשרית האם מותר בארוחה  או לשתות קפה , לאכול גלידת קצפת פרווה הנראה כמו גלידת חלבְ

   ?הנראה כמו קפה עם חלב" מלבין קפה"בתוספת 

 : רבנות מבשרת-מפקח ענף הכשרות ,מפי הרב אליהו חיים פנחסי סיכום ההלכה להלן
 

 :כגון. ואין לחשוש משום מראית העין, מותרים באכילה בארוחה בשרית, הנראים כביכול כחלביים] פרווה[ים סתמיים מאכל
במידה והם מוכרים לאנשים שאינם , מרגרינה ומוצרים העשויים סויה וכדומה, ובכלל זה.  כגלידה חלביתיתגלידת פרווה הנרא

ראוי , אולם בפני אנשים שאינם יודעים או מכירים את מאכל הפרווה.  חלבימותר לאוכלם עם בשרי או, מבשר ונפוצים בציבור
כמו כן חלב . לחילול השםחלילה  שלא יבואו לטעות וללמוד מכך אף לבשרי או חלבי ממש או לגרום ,למנוע ולא לאוכלם יחד
 אריזתו שידעו האנשים שאין אלא אם כן מניחים ליד החלב את, אין לשתותו במהלך ארוחה בשרית, סינטטי שלא נפוץ ומוכר

 . זה חלב אמיתי
 

                   
                                                                                                 

  
                                                                                                                               

 
 

, הקדוש" ספר הפליאה"ויש המייחסים אליו את , מחכמי אשכנז הקדומים, הסיפור הבא מובא בשם רבי אביגדור קרא מפראג
 .מתוך ספר ישן מאד, "מנהגי וורמייזא" בספרו ם רבי יודא ליווא קירכויקאת הסיפור העת. בו מופיעים רזים עליונים בקבלה

שלא , 'ערפורט' נשאר ישוב אחד סמוך ל,שנתיים לאחר הגזרות, ע"ק'הכי בשנת , ד"תי מפי אבי מורי הקדוש הי ששמע,ודע"
 ."ונפטר כי בא יומו היהוזקן , מלבד פשוטי המקרא, לא היה יודע מכל וכל,  והיה דר שם איש מסכן וחסיד.שלטו בו האויבים

 

וספר , בתכריכיווהיה עומד לפניו , 'ערפורט'שהיה דר ב, ד מופלג וחסידבתוך שלושים יום לפטירתו בא ונגלה בחלום לחכם אח"
ומה הספר ': שאלו שוב. '!אני הוא. כן':  אמר לו.'?וכי אינך האיש אשר קברנוהו פה ביום פלוני': אמר לו החסיד. קטן בזרועו
כי , העיר וימלטו על נפשם שתזהיר את בני הישוב שיברחו מ,באתי לבקשך. הוא ספר תהלים': אמר לו. '??אשר בידך

בשלום שבתם ובזכות זה האריכו . ל יוםכ השלמתי וגמרתי את ספר התהלים ב-כי כל עוד הייתי חי .כלתה עליהם הרעה
 .'!!!ומעתה אין מי שיגן עליהם, עד עתה

 

כי ימלטו על , תו ישובומיד שלח שליח מיוחד עם אגרת בכתב ידו והזהיר את יושבי או, קר ותפעם רוחו של אותו חסידוויהי בב"
שהיו בטוחים , היו מקצת תושבים אבל, מי שירא ונשמע לדבריו של אותו חסיד נמלט וניצול, אל הקהילות הסמוכות, נפשם

והפורעים הנוצרים , ופגעה בהם מידת הדין, ולא השגיחו בדבריו של החסיד, ונשארו במקום. ליהםאשהפורענות לא תגיע 
 ."ד"כילו בהם את חמתם הי

 

לא היה נמנע מלומר ספר תהלים בבל יום לפי , ל את הדבר"צומהיום ששמע אבי מורי הקדוש ז: "וכך חותם מחבר הספר
, דוחה כל מיני פורעניות וכל מיני פגעים רעים מעליו ומעל כל בני ביתו, בספר תהלים,  כי מי שהוא דש בו.שבעה חלקים

 ". מיני שפע ברכות והצלחותומגלגל וממשך עליהם ועליו כל, ומשפחתו וכל דורו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

` 
ַׁשֹואל ּומׁשיב ּב ִ ֵ ָהלכה ֵ ָ ִהּתר ואּסּור –ֲ ְ ֵֶ

ִאמירת ּתה ַ ְִ ִּליםֲ

ִאם ראׁשֹונים ּכמלָאכים  ַ ִ ִ ְִ ַהרב יצחק ַאייזיק הּלוי הרצֹוג זצ –ְ ַ ִ ֵ ַ ִ ִ ְַ ֶ ְ ְָ ל"ָ  

ָלׁשאלֹות ּבהלכה ָ ֲ ְַ ֵ ָלׁשאלֹות ּבהלכהִ ָ ֲ ְַ ֵ ִ::  
  

ַָנא לפנֹות ָלרב   ַָנא לפנֹות ָלרבְִ ְִ  
ִאלָּיהּו חּיים   ַ ִ ִאלָּיהּו חּייםֵ ַ ִ ִ ּפנָחסי ֵ ִ ּפנָחסי ְִ ְִ  
ֵּבטל   ֵּבטלְ ְ ' '005544--77664466663333  

ָהקּדׁשת העלֹון ֶָ ְַ ָהקּדׁשת העלֹוןַ ֶָ ְַ ַ  
ַנָּתן להקּדיׁש את הָעלֹון לעּלּוי נׁשמת ִ ִ ִ ַ ְִ ְ ֶ ֶ ְ ַנָּתן להקּדיׁש את הָעלֹון לעּלּוי נׁשמתְ ִ ִ ִ ַ ְִ ְ ֶ ֶ ְ ֵלרפּוָאה ׁשלָמה, , ְ ְִ ֵלרפּוָאה ׁשלָמהְ ְִ ְלהצָלָחה    ,,ְ ְלהצָלָחהְַ , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְַ

ְחָזָרה ּבתׁשּוָבה  ְחָזָרה ּבתׁשּוָבה ֲִ ִָנא לפנֹות לליאֹור     ''וכווכוֲִ ְִ ִָנא לפנֹות לליאֹור ְ ְִ   661155003311--00550066''בטלבטלְ
ֶּכתֹבת הּמערכת ֶ ֲ ֶ ְַ ֶּכתֹבת הּמערכתַ ֶ ֲ ֶ ְַ ְליאֹור עצמֹוןֲעבּור ֲעבּור     ::ַ ַ ְליאֹור עצמֹוןִ ַ ִ  

ֶהּבֹׂשם ' ' רחרח ֶהּבֹׂשם ַ ִמבּׂשרת צּיֹון  8337583375. . דד..א תא ת2626ַ ֶַ ֶ ִמבּׂשרת צּיֹוןְ ֶַ ֶ   9080590805ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְ

ִמנּויים ִמנּוייםְ ְ::  
ִלקָּבלת הָעלֹון חָּנם  ַ ֶַ ִלקָּבלת הָעלֹון חָּנם ְ ַ ֶַ ְ  

ַמידי ָׁשבּוע  eemmaaiill--ַּבַּב ֵ ַמידי ָׁשבּועִ ֵ ִ  
ֶׁשלח את ּכתֹובתָך אל ֶ ְ ְ ֶ ֶׁשלח את ּכתֹובתָך אלְַ ֶ ְ ְ ֶ ְַ::  

  PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm 

 
 
 

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה מקוראי העלון לבוא ולסייע 
 עותקים 5000-עלוננו מודפס בכ, כפי הידוע. לנו בהפצת העלון

, מבשרת ציון, אשקלון, אשדוד, ומופץ לירושלים והסביבה
 . במתכונת מצומצמת–טבריה והצפון, מעלה אדומים

 

נמצאת בראש י אנשים שהפצת התורה "העלון ממומן רק ע
י "עריכת העלון והפצתו נעשית ע. מעיינם ונדבה לבם לסייע

כך שכל ההוצאות הכספיות הולכות ישירות , מתנדבים
 !!!ל תרומה תתקבל בברכה-כ! להדפסת העלון בלבד

 

היו שותפים בהפצת התורה וחיזוק באמונה וביטחון בבורא 
 050 6615031נא לפנות לליאור , למעוניינים. העולם

 

חמד בצירוף -כ עין"נא לכתוב לפקודת ביה, ק'תן לשלוח צני
   10-678-027989/58קרוס או להפקיד ישירות לחשבון 

 )הישיר הראשון בהפקדה בבנק לאומי(

להקמת שכינתא "ארגון 
 מעפרא"

 של  רשימת כתובות חינםמספק 
לחתנים תורמים המסייעים 

במצב כלכלי הנמצאים ולאברכים 
.קשה  

 

 דיסקיםבנוסף הארגון מפיץ 
 במחיר המחזקים באמונה וביטחון 

צורך זיכוי הרביםהעלות ל  
 

סעודת ישועות כ "הארגון מקיים ג
מאיר ' ר וי"רשב: בקברי צדיקים

 בעל הנס
 רשימת תלקבל אלמעוניינים 

  - ל יש לכתוב,התורמים או לתרום
. ירושלים57374. ד.ת  

ִׁשּדּוכים לׁשם ׁשמים  ֵ ִ ִָ ָ ְ 
ִלכֹל המגזרים  ִָ ְָ ְ 

ִרּוקים ָרּוקֹות  -ַָ ַ 
ִּולכֹל הּגילאים  ִ ַָ ְ 
ְלֹלא ּתׁשלּום ְַ 

 052-5420657  
 

במאגר קיים חוסר רציני 
  רווקות של

העונות , 28-36בגילאי 
לדרישה מתבקשות ליצור 

 בטלפוןקשר 
  !!!השידוכים בחינם
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ה "תרע'ג תמוז ה"י- ב)תימןבירת (נולד בצנעא  :ל"הלוי אלשיך זצנתנאל הגאון רבי יחיא  

ציונו בהר המנוחות בירושלים .  שנים81-חי כ. )1996( ז''תשנ'הא חשון ''כ-בנפטר . )1915(
.  מאביוכבן שש התייתם בהיותו .ולי חכמי תימן בדורנו מגד.)ל"א זצ"של הגאון חידבסמוך לציונו (

משחר ילדותו נתגלה כבעל תפיסה מהירה כבעל . ודאגו למחסורו סבו ואחי אמו לקחוהו לביתם
אולם רבנו לא . פ את פרשיות התורה עם תרגום אונקלוס" והיה יודע בעזיכרון יוצא מגדר הרגיל

 .כן נהג להתבודד שעות רבות וללמוד. והיה שוקד ועמל בתורה ביגיעה עצומה. סמך על זכרונו
  .כבר מגיל צעיר החל לעסק בהרבצת תורה

 

במו ידיו העלה את .  אלשיךכ"העם כל הספרייה המפוארת של בי י" לאעלהי ''תש'הבשנת 
גזלה זו  עד סוף ימיו -הספרים וכתבי היד למטוס אך בהגיעו לארץ נמסר לו כי הספרים נשרפו

לאחר .  העולים עין שמרלמחנה נשלח בתחילה .ציערה אותו ואף השפיעה על מצבו הבריאותי
 הרב נהג לנאום במחנה כדי לחזק בקרבם את שמירת המסורת ובכךשנודע לממונים שם כי 

 

 
  

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
שבירושלים במשך '' תלפיות'' במעברת הוציאו אותו מהמחנה והוא התגורר. להם להעביר את יהודי תימן על דתם "מפריע"

פעל רבות לשמור על קדושת המחנה ועל החינוך והוא . החינוך של ילדי ישראל בערה בעצמותיו הדאגה לשלום. כארבע שנים
 .  של ישראלםכל ימיו נהג בקדושה וטהרה והיה משתתף בצער. הטהור

 

וזאת רק כדי להרים את קרן . ך העולמי כנציג ישראל''להשתתף בחידון התנ) למורת רוחו( הסכים רבנו ,לאחר לחצים רבים
לאחר . ך העולמי היוותה קידוש שם שמים ברבים'' של רבנו כחתן התנהכתרתו ,אכן. עדתו וקרן היהדות החרדית כלה

, הרבהוענוותנותו על אף צניעותו .  למרות מצבו הכלכלי הירוד,אך רבנו דחה אותן.  משרות רבות ונכבדות המבחן הוצעו לו
ואה עממית ועזר לחולים בקי ברפ. הכירו בו גדולי התורה והיו מפנים אליו שאלות בכל מקצועות התורה, שהייתה לשם דבר

בית ''משאת נפשו הייתה להקים בארץ מרכז תורני כדוגמת .  שהיה מכין בביתו,רבים להירפא באמצעות צמחי מרפא ומרקחות
 .י חתנו''ע'' ישיבת בית אלשיך''ט הוקם כולל בשם ''תשמ'הואכן בשנת . בצנעא'' אלשיך

 

חיים ' ר, יוסף שמן' ר, יחיא יצחק הלוי'  ר,)בית אלאוסטאי "ר -בהקורבו המ(וזרי סעדיה ע' ר, חיים צאלח' ור, עזרא קורח'  ר:רבותיו
 . נתנאל' ר :אביו .כסאר

. ) בירושליםבית וגןמנית בשכונת רב קהילה התי(ציון חובארה ' חתנו ר. )באר שבע במורה צדקרב ו(נתנאל אלשיך ' בנו ר :בניו וחתניו
  .)מחנך( יורם עוזרי 'רחתנו . )י בית אלשיך"ר( דוד אלנדאף 'רחתנו . ) בירושליםשכונת גאולההכ בדיחי ב"רב בי(יחיאל מדמון ' חתנו ר

 

את י בעת קר,םארע פע: ועל כך יעיד הסיפור הבא, בנוסף הרב היה בעל ענווה וצניעות מופלאה, וד בהיותו ילד נודע רבנו בזכרונו העצוםע
 רהי קבע במגךח דרנו היה מ, מתוכוגםילים לתרג רםלדיי שהיו ה,והספר. הפרשה  אתם לתרגשיךא אלייח'  שהיה תורו של ר,תהתורה בשב

ם ו עמד במק,''רנורת המאומ''א ספר יחי' ר  מהומה לקחםלא לעורר שוב. רהיגפתח הממ לא נמצא באותה עת ,והנה. הכנסת-ביתשב
 םהמתפללי עד שבאמצע קריאת התורה מצא אחד. הפ-מתרגם בעלקורא וכאשר למעשה הוא . קורא בו  כאלו הואים בו והעמיד פנםמירגשמת
 . וןרכייחיא מתרגם מכח הז' נח במגרה ורו שהספר מ, לתדהמתו,להיפתח וגמאת ה

 

שה ר מפורהת-ספר םולליגו היאשר כ ,יםולא פעמ םעלא פ. ן היה להםלוי צרשו כ,חודרותיניו הע. הפלאותה מינו היבשל רהירות הקליטה מ
 ,תורההת כרבטרם ברך בעוד ו הרות-ספר עלה לר כאש,יםה פעממ וכמהכ. '!תטעו ''ו מפיטפולו רעוצ היה ,תורה-פרסת גבהשעת הב ולפרשה א

 עטו ויבסבח כור שניבצה .'ולס פתורהה-פרס' :רמ אהשעלכ דימו ,הרבניםולי ד מגד לאחסחיומה תורה-פר סה היה זםימאחת הפעב. עותטלה יג
א ו לקרתולועם להיוששרבים היו ח תומוקמב ש,ךי ככד עד ועים הגירהדב .תואדנבה '' הוישם ף נתחלכילהם ורבנו הראה , בתדהמה יועל
 .תורהה-פר סתא'' לסויפ''א מרה מחשש שובת

 

שלחו לרבנו . שאכן אין בספר התורה שום טעות כלל ,והבעלים בקשו להיות בטוחים. קדקת במיוחדועשה היה בספר תורה שעבר הגהה מדמ
ת פעם ''רבנו עבר על הס. תימיעות שאיננה קטא את הוח למציצליכול יבחנו את רבנו אם יוכב. ת''מת בסוימסת באומרם כי ישנה טעות ''את הס

 . עותטימצא את הבנו אך הלה התעקש בבקשו שר. ן בו טעות כלליאחת וטען שא
 

מת אדה הלה על הואז ה- או!ת שום טעות''סבר כי אין י הצהבושו בעזרת אחד מחתניו!) (ת במשך לילה אחד''סהעבר שוב על כל הרב 
יות טחלבה לומר - ררים השתאותומעם יר הדב,ך ובין כךכן יב. משגיאות תורה נקי ה- ספריודאות כוקש אך ורק לידע ביזה בה י במעשכבאומרו 

 !שרכחזק כמוהת "עות בסטא וה וכמה מאשר למצמ כי כח רב פךוש לכרד. שנה טעותי ית כ''הסבעלי  בעוד מנגד מזהירים ת טעוםן שויכי א
 

 בשם ,םשמיהודי צדיק וירא י , אהוב נפש היה לו לרבנודידי: הסיפור המופלא הבא" צדיק באמונתו יחיה"וברת  הובא בח,ל קדושתו של רבנוע
ינים ירך ענום מספר לצי במשך ימושלים היה זקוק לשהות בירר כאש,נובת ריות בבבתים קרויעל האחרון היה מתאכסן זה. ל"זצבי 'רבי שלמה חג

  .שונים
 
 

 כאשר הנני רואה כי ,עתה: "יונח בפילבו והשסוגר  תבי שלמה פתח ארו םי החולו בביתקריחתנו של רבנו ב ,ותו ידידת אטיר לפני פםדש ימיוכח
 ,אמצע הלילהבל לקום יה רגי הוא ה.איחי יית מארבהפעמים שלנתי ב תי באחעינב דבר נורא שחזיתי ך לגלות לךרואני רואה צ.  קרביציק
ושב ולומד יא יחי י את מאריתיה וראטמהמקמתי . חטבורצת מהמפ אחד אני מתעורר ומבחין כי אש לילה . שםודבח וללמט במעלות אורלה

 :אמר לישלבסוף  עד  ,לה הוא התחמק והתעלם משאלתייחת וב,ןייקר שאלתי אותו לפשר הענו ובביטתי לישון למי חזרת!!!בויואש מקיפה סב
 . "הר זב דך לתי לנכון לגלומצאתעתה  . 'פר לאף אחדס אל ת-תי ראםא'

ִאם ראׁשֹונים ּכמלָאכים  ַ ִ ִ ְִ ַהרב   -ְ ָיחיא ָ ְ ֵנתנאל ִ ְַ ִהּלוי ְ ֵ ֵַאלׁשיְך ַ ל"זצְ  
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  יש הכל-כשיש שלום

  יש הכל-כשיש שלום

ל    "ל               הרב אטון שבתי בן אסתריא זצ"ורי בן תפאחה זצ הרב יצחק כד              ל"         הרב שמואל דרזי  בן שמחה זצ  ל"הרב מרדכי צמח בן מזל זצ
 ל"        משה בן עליזה ז   ל                      "יעקב בן סלימה  ז                                        ל   "  מאיר מורד בן שושנה ז         ל  "הרב מנחם בצרי בן ויקטוריה זצ

  ה" ליליאן בת רבקה ע  ל                              "שבתאי בן רנדה ז  ל                                "         מצליח בן אסתר ז  ה"ת חבובה עשרה ב
 ה "         אביבה  בת איירין  ע ל"בר סעדה זיוסף מלכה                                     ל"ל                                 שמואל בן רבקה ז"יצחק בן חביבה ז

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

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

 ל"          יהודה בן רחל ז  ל"                                  חיים בן רבקה ז     ה"        שושנה בת חבובה ע ל"בן רבקה ז) 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

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

   
  
  
  
  

 
 
 

 

 ולמרות .אמתבמידת ה שיש בו כדי ללמדנו רבות מהו שכרו של אדם הדבוק ,"איש לרעהו" שהובא ב,להלן סיפור מופלא
  :כפי שמובא בסיפור, הדובר אמת ירוויח לבסוף, באמצעות השקר' לשלם במזומן'שדרכו של היצר 

 

 ,בימים האחרונים הצטרף אלינו משתתף הדור בלבושו. מי שמתקיים בשכונת רמות בירושליםדף היוה בשיעור , כהרגלנו,ישבנו
ִמּנין ' התעניינתי אצלו , עם סיום השיעור,באחד הימים.  ולפעמים גם היה מתערב-שבעיקר הקשיב  ַ והאם הוא '? מגיע יהודיִ
במשך כל .  והוא נוהג לשהות בה בימי הקיץ,הסתבר שאחת הוילות היוקרתיות ביותר בשכונה שייכת לו ?מתגורר בשכונה

כיצד הפך : במהלך אותה שיחה שיתף אותנו בקצרה בסיפור חייו. ל ומנהל שם את עסקיו הפוריים"השנה הוא מתגורר בחו
 ! איש עסקיםממוכר גרביים ל

 

 שם החל לעבוד ,לימים התגלגל לגרמניה. התבססה על מכירת גרביים בשוקדלה פרנסתו ה, בצעירותו ידע עוני אמיתי
.  אלא להתמצאות בסוגי המכשור השונים, הוא לא נזקק להכשרה רפואיתכךכדי לעסוק ב. כסוכן של מכשור למרפאות שיניים

 אבל מכניסה הרבה יותר מאשר ,לא הייתה זו עבודה קלה.  עבר בין המרפאות כדי לשווק את הסחורה,מצויד בידע הנצרך
 ... מכירת גרביים

 

 , בהשגחתו הפרטית,ה"לא ייאמן כיצד הקב! לא ייאמן": גרונו נעשה נחר והוא אמר. פורו החל קולו להיסדקבשלב זה של סי
יום אחד הגעתי עם משאית גדולה לבית ":  והוא המשיך, הבחנו בדמעות זולגות על לחייו"!שלח לי עושר לתוך הידיים שלי
. הפועלים העמיסו את הסחורה ואני עסקתי בענייני. ריזות א50הייתה לי שם הזמנה של . חרושת ענק שמייצר ציוד רפואי

 ." חתמתי ופניתי למשאית,שילמתי.  ארגזים50בתום העבודה הגישו לי חשבונית על 
 

מניסיונו ידע .  ולתדהמתו גילה שהיא עמוסה, הציץ כהרגלו הצצה חטופה בתא הסחורה, של הנהגלקבינהלפני שעלה מיודענו 
ניגש לבדוק ובחישוב .  הרהר"!יש כאן הרבה יותר קרטונים ממה שהזמנתי". ים כל כך הרבה מקוםשחמישים אריזות לא תופס

 ! והניחו לו סחורה בכמות של פי עשר500- ב50הפועלים החליפו : מהיר גילה את הטעות
 

שהרי אני לא  - שישלח מיד פועלים לרוקן את המשאית ,)שם בדוי( מר הרמן ,לא חשבתי פעמיים וניגשתי אל בעל המפעל"
. הצטרף אלי לחשבן את כמות הארגזים  ולאחר שכנוע, בעל המפעל לא האמין שתיתכן טעות כה גדולה!איהנה מן הגזל

 ."!במהרה גילה את הטעות המרה
 

בעל המפעל מאוד התלהב שהודיתי על ":  אלא רק מתחיל, אך כאן לא מסתיים הסיפור.הפועלים מיהרו לרוקן את המשאית
לאחר . ואילו אני כלל לא היססתי בעניין אפילו לרגע אחד! דע היטב איזה רווח גדול יכולתי להרוויחהוא י. האמת

הכניס אותו למחסן גדול בו היו מונחים מספר רב של אריזות .  ביקש ממני להצטרף אליו,שהפועלים סיימו את מלאכתם
בעל . המפעל לא יכל למכור אותם כסחורה רגילה שכבר לא היו באריזתם המקורית ו,מדובר היה במוצרים שונים .פתוחות

זה אמנם היה שווה פחות . החלטתי לתת לך את כל הסחורה הזו במתנה, כל כך נהניתי לראות את יושרך': המפעל אמר
 ".!שווה הרבה מאוד. אך זה עדיין היה שווה,  האריזות שהורדו מהמשאית450-מ

 

 הצליח לשווק את כל העודפים ,בעבודתו כסוכן מכירות... יודענו בנפש חפצה הפעם סייע בידם מ,ושוב החלו הפועלים להעמיס
 וכל זה בטוחני שהשם יתברך שלח ,רווח עצום היה לי באותה שעה": וכך החל לעלות על דרך העושר. הללו במחירים טובים

 ."!אבל זו עדיין הייתה רק תחילת הדרך.  משום שהודיתי על האמת והתרחקתי מן הגזל-לי
 

בעודי משוחח עם בעל המפעל . רציתי להזמין שם אביזרים שונים.  למפעל מסוים,עבור זמן לא רב הזדמנתי במסגרת עסקייכ"
הוא קם ; אמרתי את שמי וראה זה פלא.  הוא עצר את דיבורי ושאל לשמי,ומפרט את המוצרים אותם אני מעוניין להזמין

 ."!מפני שאתה אדם מיוחד!!! ריםלך אני נותן מחירים אח": ממקומו בהתרגשות והודיע
 

 בו השתתפו מרבית מנהלי החברות , מסתבר שבאותה תקופה התקיים כינוס מדעי גדול"!כבר אספר לך כיצד אני יודע זאת"
 שניצל מנזק בזכות , מנהל המפעל,אחד מהנואמים בכינוס היה מר הרמן. שמייצרות אביזרים לרופאה אורתודנטית במדינה

מימי ": מר הרמן בחר לספר בפני כל הנוכחים את ההתרחשות עם הסוכן היהודי שלו וסיים בהתרגשות רבה.  של הסוכןשרווי
 ."ומימי גם לא השיבו לי סחורה בערך כזה גבוה, לא טעיתי טעות כזו

 

 הזולים ביותר שיש  תנו לו את המחירים,אם יצא לכם לעשות עסקים עם הסוכן הזה" - פנה מר הרמן לקולגות שלו - "יחברי"
, בכל מפעל בו ביקרתי הכירו אותי בזכות מר הרמן" סיים מיודענו את סיפורו בהתרגשות - "ומאז ! זה מגיע לו-באפשרותכם 

 והכל -הוא מאת השם, שברשותיכל שקל ודולר אני חש כי  !ממוכר גרביים הפכתי לעשיר. ונתנו לי סחורה במחירי הפסד
 ."! מגזלבזכות אמירת אמת והתרחקות
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