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ְזִהיר�ת ֵמִא��ר ַ�ם ְ�ֶ�ה�א ְלֵ�ם ָ�ַמיִם -יְפק�דֵ ל וַַ�ְקהֵ   
 

לא תביא אלא מאילן שאינו עושה : אמר
גם .  אתם על אחת כמה וכמה-פירות
מרכז , וה לבנות את המוסד הרוחניוכשצי

 לבל ,עםהזהיר את ה, השכינה הקדושה
 ! שאינו עושה פירות,יביאו אלא מאילן

 

הטוענים כי לשם " מתחסדים"כנגד אותם ה
 מותר לעשות -והושמים בעבור קיום מצ

כתוב בתורה : היה אומר הרבי מקוצק... הכל
מדוע . )יד,שמות כ ("וְָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַה#"!ת"

 שלא ?נזקקו לראות את הקולות במו עיניהם
 כאילו , לו תגנוב-"א תגנובל"יפרשו את ה

 ! הגניבה מותרת-"לשם שמים"ש
 

 כי בשנים הראשונות שלאחר קום ,מסופר
כאשר עמדה על הפרק שאלת , המדינה

התייצבה , הפעלתו של נמל אשדוד בשבת
משלחת רבנים לפני ראש הממשלה דאז 

 כי ,לה ניסה להסבירה. וביקשו להניאו מכך
יתה כרוך בשבהמרובה הפסד כספי מדובר 
ועתה עלינו להקדיש את כל , בשבת
 . נו לבניין המדינהימאמצ

 

 כי בניין של מדינה לא יושג ,ענו לו נחרצות
המחלל את השבת מחבל . בחילול שבת

וסיימו את . פשוטו כמשמעו, בבניין המדינה
אפילו אם נדע : הפגישה ואמרו לו הרבנים

על איזה ח "חו שבאם נעבור ,בוודאות
 אף על פי כן אסור -א משיחודאי יבוב, איסור

 !לנו לעבור על האיסור
  

:  הפרשה נאמרתבתחיל, שואל הכלי יקר
 רשיופ" לו1ְַַקֵהל מֶֹ/ה ֶאת ָ-ל ֲעַדת ְ*נֵי יְִ)ָראֵ "

 . שמדובר כאן למחרת יום הכיפורים,י"רש
 :לעיל בפרשת יתרו נאמר כשירד מהר סיני

 "םוַיְִהי ִמ4ֳָחָרת ו1ֵֶַ/ב מֶֹ/ה ִלְ/2ֹט ֶאת ָהעָ "
 שהדבר היה למחרת -י" רשרשי ופ)יג,שמות יח(

 ?ולכאורה הדבר סותר, יום הכיפורים
 

 שידוע ,ונראה לפרש: מתרץ הרב בזה הלשון
ות המשכן ושהקהל זה היה להודיע להם מצ

והיה משה חושש פן , כמו שיתבאר בסמוך
 למשכן דבר שאינו שלו יתנדב אחד מהם

יתכן יוזה לא , והוא חושב כי הוא תופסו בדין
הבית הגדול והקדוש הזה מן את לבנות 

 ,על כן, ומקום המשפט שם הרשע, הגזל
יגש ימי בעל דברים : הכריז משה תחילה

באופן שכל העם על מקומו , י למשפטיאל
ונודע לכל אחד מה שהוא שלו . יבוא בשלום
ואז . די שהיה דן ביניהם על י,או אינו שלו

ְקח6 " :היה מודיעם עניין הנדבה לאמר
מאתכם  .")ה ,שמות לה ('ֵמִא7ְֶכם 7ְר6ָמה ַלה

 .ל"עכ. היינו משלכם ולא משל חברכם
 

וְָעִ)יָת ֶאת ": על הפסוק) רבה לה(במדרש 
 .)טו,שמות כו ("םַהְ:ָרִ/ים ַל4ְִ/ָ-ן ֲעֵצי ִ/9ִים עְֹמִדי

ה דרך ארץ "לימד הקב? יםלמה עצי שט
שאם יבקש אדם לבנות בית מאילן , לדורות

ומה מלך מלכי : אומר לו, עושה פירות
 כשאמר לעשות משכן , שלוול שהכ,המלכים

 שלוםבברכת שבת 
 הרב אליהו חיים פנחסי

  מבשרת ציון-"עין חמד"ק "רב ק
 

 

ב" תשעאדר ז"ט 24/03/2012  

ויקהל פקודיויקהל פקודיפרשת פרשת    

  שבת פרהשבת פרה
  יחזקל לו-"ויהי דבר" :הפטרה

  

  שבת  כניסה  יציאה  ת"ר

  ם"י 17:09 18:26 19:08

  א"ת 17:27 18:27 19:05

  חיפה 17:18 18:27 19:06

  ש"ב 17:29 18:27 19:08

 

 

 

 370 ִּגָּליֹוןד                                                                                                                  " בס
 ב"תשע, ְפקּוֵדי-ַוַּיְקֵהלָּפָרַׁשת 

 

  ַהִּגָּליֹוןת ַּׁש ְקדּוָנא ִלְׁשמֹר ַעל .     ָאסּור ִלְקרֹא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה
 

 )א ,שמות לה ("וַַ�ְקֵהל מֶֹ�ה ֶאת ָ�ל ֲעַדת 7ְֵני י6ְִָרֵאל"

 

ל"שמחה זצ ןּבֶ  אלעזרצ "נ הגה"ְלע ָּדׁשֻמקְ  ֶהָעלֹון  

 ב"להצלחת רחל ברכה בת פדילה דליה ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע
 

 

   העלון מוקדש להצלחת
 ב"ארז מזרחי וב         יצחק אריאל בן טובה

ב       נעם יצחק בן רחל ברכה            "חגי פרזול וב
 שמים    יראת   -ברכה  רחל מאיר ישראל בן

 נטלי בת יונית         ב"ע סומך ובליאור יהוש
    ארז בן שושנה יהודה אריה בן רחל ברכה

  פרנסה-אמנון בן מזלעינת בת רחל ברכה    
 רחל ברכה בת פדילה דליה         יצחק דדש

       שמואל אימן בן אסתר זרי      שגית בת רותי
   גלית בת מסודי     מ"ציון ומאיר אברהם וב

 ילה גילה  'ישי בן ז     ה אליהועובדיה בן נעימ
 

   זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי            

סיון בת אסתר                    ולייט                 'אילן בן ג
 ילה גילה              תמר בת דליה'חגית בת ז

                        

 ע קודש בר קיימא   זר
              אליהו נזרי בן ימנה                    נועה בת ברכה

 אורטל זינה בת אירית      אילנה בת רוחמה
 סיון בת אסתר     שמואל אימן בן אסתר זרי

        רפואה שלמה
 יה  'ג עובדיה יוסף בן גורג"צ הרה"הראשל

 א"ורי שליט'הרב יעקב חי בן מרג
 סף שלום אלישיב בן חיה מושאג יו"הרה
 א"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"הגה

 יצחק בן עזרא     ברכה  רחל מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
  בת נעימהדליה אפרתמאיה בת עדי            

 ק בן לורה לאהשירה שילת בת אורלי       יצח
  בריאות ואריכות ימים-ילה גילה בת אקבאל 'ז

       סימי בת סוליקה אסתר בת סוליקה
אורן בן אסתר                       מזל בת חנה                  

 ימים             בריאות ואריכות-ברכה בת עכה
יהודה בן סעידה             עינת בת רחל ברכה             

 נעם יצחק בן רחל ברכה               דב בן מזל
 אקבאל בת נושפארין             חנה בת הדסה

  הצלחה    –יפה בת שפיאה          יפה בת שרה 
תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן רחל         

יעקב בן שרה          מונאבאר אורה בת גוהר              
       איריס אהובה בת שרה          רחל בת זוהרה

                  –מירה בת מונאבאר ואליהו בן גוהר פנינה    
 נחת מכל יוצאי חלציהם             

 מוריה בת רחל ברכה               נעמי בת רחל
        נחום בן כיריהיהודה אריה בן רחל ברכה

   רפואת הנפש        -    דולב בן איריס אהובה
 כל עם ישראלשלו בן מזל פחימה                 

 פרנסה טובה ובריאות, ש"קז
 איתנה לאליהו ניזרי בן ימנה 
 

 לעילוי נשמת העלון מוקדש  

 ה"כזלה בת אסנת ע
לאיידה חיה  רפואה שלמה  

 בת אסתר ולשמעון בן שמחה
 



         פניני עין חמד     פניני עין חמד                ■■     פרשת      פרשת ויקהלויקהל--פקודיפקודי        ■■                ככ""ג ג   אדראדר תשע תשע""בב              ■■      גיליון       גיליון 337070                                                                                                                                                                44//22        

 
 
 

 
 
 

 

שלישי ומה הדין בהנחת מאכל על גבי פלאטה מהן ההלכות המותרות והאסורות הנעשות בכלי 
 ?חשמלית

 

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

 ).ק יט"סימן נב ס(חזון איש  :מקורות.  שהיד סולדת, הוא חם בחוםיש מי שאוסר כדין כלי שני כל עוד  -כלי שלישי 
 

ת אגרות "ובשו. סתם להקל)  מזק"סימן שיח ס(משנה ברורה  :מקורות .ית בוו שהיד סולדת או נכו,מכל מקום המנהג להקל אף בחום
 ).סימן מב(ז "ת שבט הלוי ח"ובשו, )סימן עה(ד "משה ח

 

 . ולכן ניתן בכלי שלישי לשים שקדי מרק-  בכלי שלישי יש מקום להקל,מכל מקום, היאף לדעת המחמירים בבישול אחר אפי
 ).סימן יב אות ד(ז " הלוי חת שבט"שו :מקורות

 

 ).ב אות אסימן י (י"ת שבט הלוי ח"שו :מקורות. אין בזה מחזי כמבשלו, חלה על גבי הפלאטהמותר להניח 
 

מפני שאין בישול , יד סולדת בוהואפילו כדי שיהיה ,  מותר לחממו על הפלאטה בשבת- שנתבשל כל צרכו ונצטנןתבשיל יבש 
 .אחר בישול

 

היות והוא ) סימן מב אות י(ז "ת יביע אומר ח"שו :מקורות.  מותר לחממו על הפלאטה כדין דבר יבש, שיש בו מיעוט רוטב,מאכל
 ).סימן מה(ב "ת יחוה דעת ח"ובשו. מצטמק ורע לו

 

 ).ח סימן עד"כרך ו חאו(ת אגרות משה "שו :מקורות .ש אוסריםוי

 
 
 

 

 
.  לדון בכמה עניינים הנוגעים לחייה של הקהילה היהודית,ג נקראה על ידי ממשלת רוסיה ועידת רבנים לפטרבורג"תר'הבשנת 

 שב מנסיעתו לעיר 'צמח צדק'כשבעל ה. ל ועוד כמה רבנים חשובים"מליובאויץ זצוק" צמח צדק"הר בעל "האדמו: לועדה נקראו
  .הוא מסר נפשו בפטרבורג בעד כל ישראל כי שמע שהחסידים אומרים עליוליובאויץ 

 

מוסר נפשו בעד כשאדם ? וכי זוהי מסירות נפש: "ואחרי כן הוסיף ואמר!" אוי לו למי שהעולם טועים בו: "ר ואמר"בכה האדמו
מסירות נפש אמיתית "והוסיף וסיפר כי " !אין בזה ממש?  שבשביל כך ַגֵדל שכרו לעולם הבא,יהיכלל ישראל ועוד יש לו פנ

 ולא בשביל הצלת -  שמסר את נפשו ואת העולם הבא שלו בשביל יהודי אחד,ל"זצוק' יבוז'ניתן לייחס לרבי ברוך ממז
 ".! אלא בשביל הצלת ממונו,חייו

 

לסוחר הזה לא . תה להעביר יין לערים רחוקותיודרכו הי, אחד מחסידיו של רבי ברוך היה סוחר ביין. ומעשה שהיה כך היה"
פעם אחת בעת ששהה . היו הסוחרים נותנים לו סחורה בהקפה  אך מפני שהיה מוחזק לאיש ישר ונאמן.היה סכום כסף משלו

עזב את העגלות עם היין , מרוב תשוקתו לשוב בתשובה .ין שלא תיקן כראויי נתעורר בו פתאום הרהור תשובה על ענ,במלון
  ."'יבוז'ונסע למז

 

שוטה ':  מייד התחיל לגעור בו, שהחסיד עזב את סחורתו במלון,וכששמע הרבי. שאלו על עסקיו, ברוך' רכאשר הגיע לפני "
וכך . והיהודי לא יכול היה לשוב לבית המלון, חה היה זה בערב שבת סמוך למנ.'!?כיצד זה הפקרת ממון של אחרים! שכמוך

  .היה הרבי מחרפו ומגדפו ומביישו ברבים על אותו עניין, בה שהה היהודי עם הרביש ,במהלך כל אותה שבת
 

זיונות יאת הבלשמוע  שלא יכול היה ,ל"הלא הוא רבי אברהם מחמלניק זצוק, התארח אצל הרבי גם מחותנו, באותה שבת"
 אין לו חלק לעולם ,כל המלבין פני חברו ברבים: מה יענה כבודו על הגמרא! מחותן': י החסיד פנה לרבי ואמרהגדולים כלפ

  '?הבא
 

אני : " והוסיף ואמר'? אין לו חלק לעולם הבא, שכל המלבין שכל המלבין פני חברו ברבים,כלום אינני יודע': השיב לו רבי ברוך"
בו הניח את סחורתו יעצו לגנוב ש ,ן שהגויים בסביבת המלוןוכיו, ובה לאיש הזההפקרתי את עולם הבא שלי כדי לעשות ט

,  שסבל האיש הזה מהחירופים והגידופים שלי יצילו אותו מכך,סוריםיאלא שהצער והי, את כל היין שלו ולגרום לו נזק רב
 " !!!זיוןיכי הוחלף לו צער הפסד הממון בצער הב

 

יבוז היה מוכן להפסיד את כל ' הגאון רבי ברוך ממז!!!זוהי מסירות נפש אמיתית: "ואמר את סיפורו 'צמח צדק'סיים בעל ה
י " שלא ייגנב עממונו של היהודילהציל את בשביל רק , חייוימי שעליו טרח עמל ויגע כל ,  לנצח נצחים-העולם הבא שלו

 ".!!!שהוא לצורך שעה ,הגויים
 
 
 
 

  

` 

ת7�ַָ  –�"ֵאל �ֵמִ�יב 7ֲַהָלָכה   
 

  

` 

תֲאִמִ?י ֶנֶפ�ת ְמִסיר�  

 ְמנ�יִיםְמנ�יִים ַהְקָ@ַ�ת ֶהָעל"ןַהְקָ@ַ�ת ֶהָעל"ן  ִלְ�ֵאל"ת 7ֲַהָלָכהִלְ�ֵאל"ת 7ֲַהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנ"ת ָלַרבָנא ִלְפנ"ת ָלַרב

  ֵאִלָ�ה� ַחִ�ים Aְִנָחִסיֵאִלָ�ה� ַחִ�ים Aְִנָחִסי

  77664466663333--005544' ' 7ְֵטל7ְֵטל

  

ֲחָזָרה ֲחָזָרה , , ִז��ג ָהג�ןִז��ג ָהג�ן, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפ�Eה ְ�ֵלָמהִלְרפ�Eה ְ�ֵלָמה, , י ִנְ�ַמתי ִנְ�ַמת ְלִעD� ְלִעD�  ִנָ?ן ְלַהְקִ@י� ֶאת ֶהָעל"ןִנָ?ן ְלַהְקִ@י� ֶאת ֶהָעל"ן

  111155667733--00550044' ' בטלבטלָנא ִלְפנ"ת ְלִליא"ר ָנא ִלְפנ"ת ְלִליא"ר ' ' וכווכו7ְִת��ָבה 7ְִת��ָבה 
  9080590805ִמ#�ד ִמ#�ד . . ְמַבHֶֶרת ִצ�"ןְמַבHֶֶרת ִצ�"ן  8337583375. . דד..א תא ת2626ַה6ֶֹ7ם ַה6ֶֹ7ם ' ' רחרח, , ֲעב�ר ִליא"ר ַעְצמ"ןֲעב�ר ִליא"ר ַעְצמ"ן: : ְ�תֶֹבת ַהFֲַעֶרֶכתְ�תֶֹבת ַהFֲַעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--7ַ 7ַ   ל"ן ִחJָםל"ן ִחJָםְלַק7ַָלת ֶהעָ ְלַק7ַָלת ֶהעָ 

  ::ְ�ַלח ֶאת ְ�ת"ְבֶתP ֶאלְ�ַלח ֶאת ְ�ת"ְבֶתP ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָ�ב�עַ ִמיֵדי ָ�ב�עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  



         פניני עין חמד     פניני עין חמד                ■■     פרשת      פרשת ויקהלויקהל--פקודיפקודי        ■■                ככ""ג ג   אדראדר תשע תשע""בב              ■■      גיליון       גיליון 337070                                                                                                                                                                44//33        

 

א "תקס'ה בשנתנולד  -ל"זצ" תפארת שלמה"שלמה הכהן מראדאמסק הב הר 
היהודי 'ו' חוזה מלובלין'עוד בשחר ילדותו העידו עליו ה. וואלשצאוויב) 1800(

העילוי "כונה בצעירותו . בות הימיםכי רבי שלמה יגדל ויהיה לנר גדול בר' הקדוש
 . "מווולושצובה

 

  לייבישביהחסיד המפורסם בדורו בשמו ר היה אצל קרובו שנים 14בהיותו כבן 
והחלונות היו , לילה אחד בעודו לומד בבית המדרש. טרקובל בפי"צטעבילעס ז

  ופתאום-נשאר לבדו יושב ולומד   והוא,יצאו כל האנשים, החיים הישן-מול בית
לפתע .  שהיה בבית הכנסת ותקע בו, הוא נטל את השופר.נכנס בו פחד

:  כאשר ראה נפטרים בתכריכים עומדים על יד החלונות ושואלים,תחלחלה
סיפור . והוא נמלט מבית המדרש בבעתה. "!?מנם שופרו של משיח הוא זהוהא"

אשר  ,זה נתפרסם בכל הסביבה והכל דיברו על קדושתו הנוראה של העילוי
 .בתקיעתו הטהורה הוציא נפטרים מקבריהם

 

קהל ראדאמסק להציע לו את כסא - ראשייובאו אל )1833(ד "תקצ'הבשנת 
ק מראדושיץ "הסבורק בפקודת .  סירב-למרות שהיה דחוק בפרנסתו. הרבנות

כי הצנע , ובתנאי שלא יכבדו אותו ביום הכתרתו, הסכים )שהבטיח לו זרע של קיימא(
ולי אני ':  הלשוןבזה וכתב אז לעצמו תקנות אחדים ומסיים. לכת הוא המובחר

לאחר פטירתו . ועל המלה לב מופיעים נקודות. ' לשפוט עמך הזהלבעבדך תן לי 
 .כרב יכהן יםב שנ"ל-ים שישראה בטהור עינ ,נדהמו לרוח הקודש

 

רבים הסתופפו ונושעו . ענוותן מופלא. מתמיד עצום. גאון בנגלה ובנסתר
  שבוע לפני פטירתו הסתלק בעל חידושי. לה ומנגן נפלאיבעל תפ. מברכותיו

 
 

 
 
  

  

 
  

  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ולאחר מכן , אולם ברוח קודשו חזה בדבר ושאל לחתנו סדר הלוויה. ולא רצו בני ביתו לגלות לו. ם שהיה רעו ועמיתו"הרי
צדיק הדור יקראו גם לי לקבל שבת לפניו   כי בשעה שיסתלק, הגדוליםירואה זקני כבר לבן מקובלני מרבותי הנך': הוסיף

ק בעל "בן הרה(ארון מקראקא ' ק ר"הרוה, משידלאווצי צמח' ק ר"הר ה:חשוביםבליל פטירתו באו שני אורחים . 'בעולם האמת
 נהולמחרת הוב. 'ארון נושא את נושאיו': רבי ארון ואמר לו  אלרבנופנה . בשבת קודששאר יה להיתוכוונתם הי, )'מאור ושמש'

בעיר ציונו .  שנים66-חי כ. )1866( ו"תרכ'הט אדר "כקודש - נפטר בערב שבת. מנושאי ארונו של רבנוה ארון היביהכוונה שר
 .ראדאמסק

 

 .פרומט מרת :אמו .)אהרן הכהןעד בידו ספר יוחסין ( דוב צבי הכהן' ג ר"הרה :אביו
 . )המשיך למלא את מקום אביו(הירש '  ר:בנו ).בארזילוב ר שמואל מעיר"בת הרב החסיד מוה(מרת גיטל  :אשתו
 .  על התורה והמועדים-פארת שלמהת :מספריו.  ליפמאן ליטמנויטש' ר:חתנו

 , ")ת ברית אברהם"שו "ס"מח, ד פיטרקוב"אב(אברהם צבי ' ר, )מאפטא" אור לשמים"בעל ( מאיר ' ר, פישל מסטריקוב'ר :מרבותיו
שמחה בונם  'ר, יחזקאל מקוזמיר' ר, פישל מסטריקוב' ר, )קוטנא ד"אב(משה אהרן ' ר, וועלטפרייד מפשעדבורזה ישעי' ר

  . והרבי מצאנז")בית דוד"ה(דוד חריף ' ר, משה מלעלוב' ר, ) מראדושיץ"סבא קדישא"ה( יששכר דב בער 'ר, יסחאמפרש

, זניוולנה אי מקלל אותם בקללות אשר השומע תצההי , ופדיוןהק התפארת שלמה להזכיר את עצמם בפתק"כשבאו אל הרה, עמים רבותפ

כי ,  כדי שלא יהא מוקצה בשבת ויביאהו אליו כשיבקשהושיכין מטה ,אמר למשמשו לפני שבתפעם .  לו הצלחה גדולההיתאולם מי שנתקלל הי
שיביא לו המטה , קש ממשמשוי בסעודת שחרית בת קודשובשב, י המטה"אגרש אותם ע ,י קללות וחירופים"אם איני יכול לגרש את החסידים ע

  .טויחריהם ורק הלך לאוהוא רדף א,  וכולם ברחו לנפשם,והתחיל להכות בו את החסידים
 

הלך לשם צדיק וה, המדרש-בית והלך והטמין את עצמו מאחורי דלת האכסדרה של '?למה לו לברוח בחוץ' : שהתיישב בעצמו, איש אחדהוהי
 כמה ונתן לו " אתן לך את חלקך כדין.החבאת את עצמך הלא מצאתיך: "רב ואמר ה. והדלת נפתחה"?מי כאן" : כי יש שם אדם וצעק,והרגיש

 כי רק הוא קיבל המכות ומסתמא , שקיבל המכות נשבר לבבו בקרבו,וזה האיש, כ קרא לכל החסידים שיבואו בחזרה אל השולחן" ואח.מכות
 . בשבילוה כי חושב שכל הרעש הי,כי חלה מאוד והוא במצב של פיקוח נפש ,הצדיקוהלך אביו להזכירו לפני , הוא חוטא גדול ומרוב צערו חלה -
 

ובירכו הצדיק  ששב לחסיד הזה רוח חיים ובא לפני , מובן.וה שיבוא תיכף לפניוו וצי"ון שנלקה אחיך הואוכי ,קיימא לןהלא " :ואמרהרב חק צ
 לו עוד  אמר,'ארת שלמהתפ'וכשבא לבשר לפני ה,  בסך ארבעים אלףהכי זכה בגורל בוורש ,"טלגרמה "הביום מן הימים הגיע, בברכה והצלחה

 . ויהי לפלא"יש לך כסף ארבעים תחת מלקות ארבעים": ובטרם סיפר ל

, ושאלו רבנו לפשר מחשבותיו,  ועמד נבוך נוכח לפני רבנואך לא זכר את שמו, עם בא אליו חסיד ורצה בנוסף לקוויטל להזכיר לפניו חולהפ

נענה , "?שמא שמו כך וכך" :אמר לו רבנו, א נזכרומשעברה שעה ארוכה ול, "?זכר בשמויאולי תנסה לה" : אמר לו רבנו.והסיח צערו לפני הצדיק
בספר : " בראותו את גודל פליאת חסידיו אמר.ובירכו "אכן כך שמה" :והשיב, "?שמא שם אמו כך וכך" :והמשיך לשאול. החסיד שאכן כך שמו

 ". ושם אימושמואת והתבוננתי בספר זה ומצאתי שם , שמות נרשמים כל שמות בני ישראל

, שאר אצלו לחג הפסחיק לה"הורהו הרה, ע וביקש להתברך מפיו בזרע של קיימא"ק בעל תפארת שלמה מראדאמסק זי"אל הרהסיד אחד בא ח

לשנה הבאה נולד , והווכך ה. " ולבקש בןל כאן אפשר לשאו,'כאן הבן שואל': קרא נא מה שכתוב בהגדה" :'תפארת שלמה'בליל הסדר אמר לו ה
 .לו בן זכר

ֹ   ָהַרב -ִאם ִרא�"ִנים ְ�ַמְלEִכים  ֹ ת ְפֶארֶ ?ִ  - הכהן מראדאמסקהְ�!מ הְ�!מ  
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כותב רבי אלעזר את , )א"ע ע"וירא ק(זוהר הקדוש וכדברי ה. שיש בו כדי ללמדנו כי צדקה תציל ממוות, סיפור מופלאלהלן 
כדי שיזכה על ידי הצדקה שייתן  !עני? מהי המתנה. הוא שולח לו מתנה, ה אוהב איזה אדם"בשעה שהקב: הדברים הבאים

ואף אחד לא יוכל ,  יהיה מוגן אותו נותן צדקה-ה איזה נזק או צרהוכאשר יבוא לעולם חליל, לו ויימשך עליו חוט של חסד
 : ולהלן סיפור המעשה.אין ספק שכל עולמנו היה נראה אחרת, לו היינו משכילים להבין זאת". להזיקו

 

 תנובה נהג החלוקה של ,עשה את דרכו מוטי,  בבוקר6:00בשעה  .) למניינם15/5/2011( ,א"אייר תשע' יא, היה זה ביום ראשון
 פורק ובעוד .יום ביומו כהרגלו מידי, כדי להעביר סחורה, אביב-בדרום תלאחד המינימרקטים  הממוקמים ל ,באזור תל אביב

, וקירוב באזור הפועל לחיזוק', הדרך אל האמת'מארגון   צ.את מזכה הרבים ברוך' במקרה'הוא  פוגש, את הסחורה לסופר
האחיינית  ,בשבוע שעבר: "ומספר לו,  28₪ מוטי מושיט לידיו של ברוך סכום של .םרגעימספר בדחיפות ל ומבקש לדבר איתו

לצדקה  אני רוצה להעביר סכום זה, על הנס הגדול וכהודאה לבורא עולם, וניצלה ממש בנס שלי עברה תאונה קשה ביותר
 ".וזיכוי הרבים

 

יברכו  אשר,  אקנה בכסף זה קצת כיבודה"עזוב ,בארגוןבדיוק השבוע יש לנו כנס , מצוין" :ואומר למוטי, מקבל את הכסףהלה 
עוד לו למעשה נשארו  .כדי להמשיך במסלולו הקבוע', תנובה' מוטי עשה את דרכו בחזרה אל משאית ".עליו ברכות באותו ערב

 בקביעות  לשם הוא מגיע,שבכפר שלם, 'שלהבת זול-סופר'-והתקווה  שבשכונת' טל השדה'סופר : אחרונות  תחנות פריקהשתי
 .שניםמספר כך הוא מסלולו הקבוע של מוטי מזה  .אביב וחוזר אל ביתו-עוזב את תל  ומשם הוא9:30בכל יום בשעה 

 

באופן , למשאית מבקש ממנו עוזרו, שבשכונת התקווה 'טל השדה'כדי להמשיך לסופר  תימשאהכאשר חוזר מוטי אל , והנה
אך . לעיסוקיי ומשם להמשיך, שבתל אביב, בשכונת התקווה ני צריך היום לרדתא, מוטי: "בקשה מיוחדת ,יוצא דופן וחד פעמי

האחרונות  ובוא נחליף רק היום בין התחנות, טובה עשה לי, אנא, בפריקת המוצרים בכל הסופרים כיוון שאני צריך לעזור לך
שם אני ,  שבשכונת התקווה'השדה טל'ולבסוף נגיע לסופר , שבכפר שלם' שלהבת' באופן חד פעמי וניסע קודם לסופר

 ".וממילא אמשיך משם בדרכי ,אעזור לך
 

הוסיף העוזר  ," רק הפעםאבל, יותר זמן ועושה לנו דרך ארוכה יותר שתיקח, הקבוע שזה משנה לנו את כל המסלול, אני יודע"
 ."יצנהאל תחמ, מצווה הבאה לידך': ל"חז כדברי, ברצון לגמול עוד חסד וצדקה נוסף מוטי הסכים .לבקש

 

ויוצאים , שם הם פורקים את הסחורה ,שבכפר שלם', שלהבת'אל סופר , ארוכה יותרה משאית ויוצאים לדרךהים את ניעהם מט
בשעונו  ונותן מבט, מוטי פורק את הסחורה עם עוזרו .התקווה שבשכונת' טל השדה'בסופר , התחנה האחרונה לדרכם אל

, את חלוקת מצרכי תנובה בסופרים בדיוק הוא בדרך כלל כבר מסייםו זבשעה .  בבוקר בערך9:30 כבר הייתההשעה 
 .בדרכו הביתה' מסובים'בצומת  ונמצא כבר

 

הם , עוזרו בעודו בשלבי סיום בהורדת המצרכים עם, והנה ".לא כל כך נורא, נו" . היום הוא יאחר בכמה דקות בודדות,כנראה
משטרה  כל כך הרבה אמבולנסים וניידות .הנוהרות במהירות עצומהומשטרות רבות  שומעים סירנות רבות של אמבולנסים

מחבל : "התקשורת ואז נשמע מבזק חדשות מיוחד ברחבי, כולם היו מבוהלים ומפוחדיםו. תהו ?בתחילת יום בדרום תל אביב
דרוס מכוניות והחל ל, אביב שבדרום תל' מסובים'אל צומת , בדיוק  בבוקר9:32הגיע בשעה , במשאית בטון מתאבד הנוהג

 ".אחד  לצערנו ישנו הרוג.פצע אנשים רבים, רבות המחבל ריסק מכוניות. כמה שיותר אזרחים על מנת להרוג
 

 שבכפר 'סופר'מסיים את דרכו ב – הוא 9:30בשעה , קבוע, בכל גופו בכל יום וצמרמורת וחלחלה עוברת ,מוטי שומע זאת
מוטי ההמום לא מאמין  ! יעבורבלחוק  ,יום-קבוע יום !'מסובים' בצומתנמצא הוא ברמזור ש, דקה או שתיים ואחרי, שלם

כמה . מלכי המלכים מלך, ישתבח שמך לעד: "כולו בהתרגשות מתמלא, וכשצמרמורת עוברת בכל גופו ,למשמע הדברים
שגיח עלינו שאתה מ !להשגחתך  ואין קץ,וכמה גדול אתה, בעולמך כמה קטן הוא האדם! קץ לגדולתך נסתרים דרכיך ואין

מוליך את האדם ! ומחשב לואך אתה מסדר הכ, האדם דואג ועצב .ומביט לאחריתנו, יודע את טובותינו !ורואה את עתידנו
 ".!ומחבל שומר עליו ומצילו מכל משחית, וליל ממרומים יומם

 

  בשעה שבה עובר הוא בכל,בדיוק, המחבל  שפצע,אחד מהקורבנותו "חצריך להיות  רואה מוטי את עצמו כיצד היה, בדמיונו
הוא  וכיצד ניצל, הוא כסף לצדקה וקירוב רחוקים איך רק לפני זמן מועט תרם, עולה בדמיונו .'מסובים'יום בקביעות בצומת 

 כיצד ניצל בנס, צ בהתרגשות רבה.ברוךאת סיפורו למספר מוטי , למחרת בבוקר .בזכות גמילות חסד עם עוזרו התמים
שהצדקה , ובטוח ויודע הוא בלב שלם ,אם היה עושה את מסלולו כראוי, החיים יודע אם היה ביןומי , מהפיגוע הקטלני

 .ושמירה עליונה הייתה לו למגן, לארגון שלו באותו בוקר שנתן
 
 
 

תִמFָוֶ ל ַ?Zִיה ְצָדקָ   
 

 ל"זצבצרי הרב מנחם בן ויקטוריה     ל     "זצאטון הרב שבתי בן אסתריא                                           ל "זצכדורי  הרב יצחק בן תפאחה      ל"זצדרזי הרב שמואל בן שמחה 
                            ל   " זי בן עזרא'נאג      ל                      "יעקב בן סלימה  ז                                   ל "מאיר מורד בן שושנה ז ל         "זצאליהו בן מזל צמח הרב מרדכי 

 ה"גאולה בת טובה ע                        ה "אביבה בת איירין ע                                         ל"שמואל בן רבקה זל                                   "עמרם בן חנה ז
 ו"ל בן יעקב ויהודית הי"ז חנניה   ל                         "אברהם בן יונה ז                                                           ל"ה                                  משה בן רוזה ז"נעמי בת כתון ע
 ל"אורי בן מרים ז    ל  "ז אביחי בן אסתר                                         ה"אינס בת מאירה ע                        ה         "מרים בת בלה ע

 ל                          "                 דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז  ל"בן רבקה ז) אורי(                                אהרון          ה"יה ע'נעימה בת גורג ל                          "צדיק חכם בן חזלה ז
         ה"שני בת אסתר עה                              "ל                                                         חנה בת לאה ע"דהן מסעוד בן יקוט ז'                        ה בת יפה שתח"אודיה ע

                                     ל"שמשון קידר בן שרה ז      ה"שרה בת מלכה עה                                                             "אסתר בת נעמי ע ל                                  "יונה בן סעדה ז
 כל נשמות עם ישראלל           "ל                     יורם בנימין בן חביב ז"ל                                                              עודד מנשה בן זהבה ז"  חי זיזי בן קלרה זה                      "חיה רבקה בת מרים ע

נ"לע  

ה"תנצב  

רּומָ  רּומָ ּתְ רּומָ ּתְ רּומָ ּתְ ִהּפּוךְ  ההההּתְ מּורָ ת אֹוִתיּוֹ  ּבְ מּורָ ּתְ מּורָ ּתְ מּורָ ּתְ ָדקָ . ההההּתְ ְצָדקָ ל ְוִנּצוֹ ם ָהָאדָ ל שֶׁ  ַנְפׁשוֹ ר ּכֹופֵ א ִהיה ְוַהּצְ הּבִ  

 


