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 517 ִּגָּליֹוןד                                                                                                                  "בס 
 ה"| תשע אּבֹ ָּפָרַׁשת 

 

  ר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹוןָנא ִלְׁשמֹ  | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 

שהבחין בחבית  ,ינמן שליט"א יהודישט
מה פשר החבית "מלאה מים על גדותיה. 

 הין, והרב השיב כי ישנה חומריהתענ "הזו?
שלא להשתמש במים מן הברז בפסח, 
משום שבחג עצמו אין ביטול חמץ אפילו 

   באלף.
  

הקשה אותו יהודי, לשמע תשובתו של הרב 
אבל כל שנה בערב פסח אני מגיע, ומעולם "

זו, מה  האיתי את הרב נוהג בחומרלא ר
  ".קרה השנה?

  

השיב הרב: "באמת הייתי נוהג תמיד את 
, רק שפעם אחת השתמשה האותה חומר

הרבנית בטעות במים מהברז, וכשהבחינה 
הכנסתי חמץ 'בטעות נבהלה כל כך וקראה: 

סיתי להרגיע אותה ולומר לה כי י. נ'הביתה
י לכן הפסקת, אך לא נרגעה, הזו רק חומר
 ,הזו כליל כדי להוכיח לה האת החומר

  ".ולא מעיקר הדין השאכן זו חומר
  

כעת, הבין אותו יהודי את מה שלא נאמר, 
 הלכההרבנית לאחר ששאותה שנה 
שוב חזר הרב לאותה  ,לעולמה ונפטרה

  . החומר
  

יות וזהו פרק של מוסר בקביעת סדר העדיפ
הנכון בחיים ובהליכות בין אדם לחברו, 

ם נותן את כל אשר לו, ובלבד בהם האדש
  שזולתו יחוש טוב יותר.

 

ין יבעלי המוסר בענאותו פסוק זה דרשו 
עבודה על המידות ובפרט בין אדם ה

  ַלֲחֵבר!.
  

לא פעם סובלים האנשים צרות צרורות. 
ים מאמינים שהקב"ה מייסר את כיהוד

עושים לפיכך לפשפש במעשיו,  יהאדם כד
ומגלים עד כמה זלזלו וחטאו חשבון נפש, 

. כשהם מתחזקים ני בין אדם ַלֲחֵבר�יבעני
בכך, ומבקשים את סליחתם של אותם בני 
אדם, הם זוכים להסיר את מידת הדין 

  המתוחה מעליהם.
  

וקא פעמים רבות, בוחרים האנשים לתקן דו
נים של בין אדם למקום, מחזקים את יעני

שמירת השבת שלהם, מחליפים תפילין, 
, להתפלל את כל התפילות במנייןמקפידים 

אבל את ושולחים את המזוזות לבדיקה. 
התחום של בין אדם לחברו שוכחים 

  ומזניחים.
  

 זהו שנאמר בפסוק "וְ,א ָקמ+ ִאי* ִמַ'ְחָ'יו

לא הצליחו לקום? מפני מה  -"(שמות י, כג)
כשהאדם משום ש",א ָרא+ ִאי* ֶאת 0ִחיו", 

לא רואה את אחיו ואינו מתחשב בו, 
הריהו עלול להביא על ראשו צרות 

  יסורים.יו
  

יני בין יעד כמה נזהרו גדולי ישראל בענ
הנהגה רו, נוכל ללמוד מן הם לחבדא

  :ההבא ההמופלא
  

לפני פסח הגיע לביתו של הרב אהרון לייב 
  בברכת שבת שלום 

  הרב אליהו חיים פנחסי
  מבשרת ציון -"עין חמד"ק "רב ק

  

  (שמות י, כג) "1א ָרא0 ִאי� ֶאת �ִחיו ו1ְא ָקמ0 ִאי� ִמַ-ְחָ-יו"
 

ה"תשע שבט ד' 24/01/2015  

באפרשת   
ירמיה מ"ו-"הדבר אשר": הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:30 17:42 18:16  

א"ת 16:47 17:38 18:12  

 חיפה 16:46 17:38 18:11

ש"ב 16:50 17:42 18:15  

ל"לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ ֻמְקָּדׁש ֶהָעלֹון  

  , פרנסה טובה ק"שז
  איתנה ובריאות

  וגלית בת מסודילאליהו ניזרי בן ימנה  

  לרפואת העלון מוקדש  
  ו"יצחק בן פנינה הי

  נ ראובן עמנואל חיים בן סימה שירין"לעו
 

   רפואה שלמה  

  לאיידה חיה בת אסתר 

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס 

  ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"רפואת כל חולי על
    

 העלון מוקדש להצלחת  
  ישי בן גילה                   יצחק אריאל בן טובה

  וב"ב חייםחגי              יניב בן גילה

  שגית בת רותי       י שמואל אימן בן אסתר זר
  חיים בן בכוריושולמית ומרדכי דויטש וב"ב    

  שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
  גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

  ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה
  רונן אברהם וב"מ        עינת בת רחל ברכה    

ארז מזרחי וב"ב           ליהרחל ברכה בת פדילה ד
  חי הפקות ואירועים   נעם יצחק בן רחל ברכה

  בשפעויוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות 

   וב"ב שלמה ודנה דוד             נטלי בת יונית 
  קסירר אפרים וב"ב            כולל ברסלב אילת

           י.מ.י.ש כדורי

  זיווג הגון וכשר במהרה  
ן אסתר                       רונית בת סימי            אורן ב

  סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
  עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה
  חגית בת גילה                     יפית בת ג'ינה
  נתנאל בן ג'ינה                       אורן בן נעמי

  אילן בן ג'וליאט

  זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה                    

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
  רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

  דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

  רפואה שלמה       
  "אהגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט

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

  בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
  בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

  בריאות ואריכות ימים -גילה בת אקבאל 
  סימי בת סוליקה        אסתר בת סוליקה

אורן בן אסתר                                     מזל בת חנה    
  ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

         נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
אקבאל בת נושפארין     שירה שילת בת אורלי        
תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן רחל         

  חל ברכה              נחום בן כיריהמוריה בת ר
  טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  שלו בן מזל פחימה                 אליהו בן מאיה
   רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   - יפה בת שרה

מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה                
  יעקב בן אסתר         דוד בן נזה                         

  כל עם ישראל              עינת בת רחל ברכה 
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  על מה יש להקפיד בשתיית משקאות חריפים ומהן הבעיות העלולות להיווצר מכך?
  

  

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

 צורך להשתמש אך ורק ממקור ידוע הנושא כשרות.כמעט בכל משקה חריף אנו נתקלים בבעיה של מקור האלכוהול, ומכן ה
זרעים ח"א (סימן -הר צבי  מקורות: כאשר מפיקים אלכוהול מדגנים ותירס או מענבים או מתסיסת פירות, חייב בתרומות ומעשרות.

תיחים את הכשות יש לעשר. ל), שו"ת מנחת יצחק ח"ט (סימן קסג אות ה), שו"ת מנחת שלמה (תנינא סימן קיא). ולכן כאשר מכינים בירה ומר
 ואף שהוא מיובא מחו"ל מכל מקום נגמרה המלאכה ביד ישראל.

  

חלבי  -שהן מופקות מכל הבא ליד. למשל ליקר "פינקולדה" ,מניין מקור האלכוהול, הבעיה כאן הוא התמציות ,מעבר לשאלה
  חלבי. -בעיות בתוספים. וכן ליקר "שרידנס"

  מותגים הנושאים כשרות:
   OU -נגפיטר הרי

  )KLBD(לונדון  -דרמבוי
  )OUפרנג'ליקו (

  גם ללא ציון הכשרות עליו)  OUדיסארונו אמרטו (
  ייצור מכסיקו)  OUקלועה (

  בוכה (רק שמופיע כשרות בית דין פריז)
  )OUגודיבה (כשרות 

  )OUסטארבוקס (ליקר קפה כשרות 
 לימונצלו (איטליה כשרות הרב מנדל גורליק)

  

שו"ע (יו"ד סימן קכג  מקורות: בהנאה כיין עצמו, אף על פי שאינם אלא זיעה מיין נסך. יםאסור ,עשוי מיין של גויערק או אלכוהול ש
אינו יין נסך, כדין יין מבושל.  ,שנגע באלכוהול המופק מענבים ,אולם גוי סכ"ד). וראה עוד להראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"ה (חיו"ד סימן ז אות ג).

 "אוזו" מיוצר מענבים וחייב כשרות.יש לציין כי משקה ה

  
  
  
  
  

והתלונן כי אשתו מתרעמת על כי אין הוא מצלצל אליו אברך צעיר, הגיע מסופר על הגה"צ רבי משה פינשטיין זיע"א, שפעם 
אין ספק שעליך לצלצל אליה במשך היום, גם "טענותיה צודקות,  :לו בתימהון שמע את דבריו הצדיק וענה אליה במשך היום.

  .!"ני מצלצל תמיד לרבניתא
  

להחזיר צלצולים לאשתו  ,רבי משה ,סבו כיצד זירז אותואחד מנכדיו אשר כמעט לא מש ממנו בשנותיו האחרונות, סיפר 
 חשוב יותר כי תהיה בבית כשאשתך מצפה לך" :הוא גם לא הרשה לו להישאר אתו מעבר לזמן המתוכנן, באומרו ללא דיחוי,

  ."!מאשר להישאר אתי
  

  
  
  
  

ון שזו לו הפעם הראשונה ומן הארץ בדחיפות לניו יורק. מכי שנאלץ לשהות בארה"ב לרגל סידורים דחופים יצא ,יהודי חסידי
יהודים חרדים, ואף כסף כמעט לא היה בכיסו.  הייתה ללא ,בה שההשכשאינו יודע היכן יתאכסן. הסביבה  ,יצא האיש בחו"ל,

   כאשר השיגה ידו. ,שילם עבור שהייה של מספר ימיםלבית מלון זול ו בצר לו, פנה האיש
  

הכסף ששילם עבור הלינה תם. פנה לבעל המלון וביקש את  שלא יספיק לחזור ארצה לפני שבת, אך צערו,ביום חמישי גילה ל
ום נוסף, אך לך ללון כאן ביום שישי ושבת ללא תשל רחמיו של בעל המלון נכמרו עליו. "ראה", אמר לו. "מוכן אני לתת רחמיו.

  ".ללא דיחוי באותו רגעאצטרך להוציאך  –אורחים שירצו את החדר שלך  אם יגיעו
  

גדולה כשעתיים לפני השבת, והחסיד מצא עצמו על  בערב שבת קודש הגיעה קבוצת תיירים בלית ברירה.הסכים הלה 
האם יש לו היכן  ,הגיע יהודי בריצה ושאלו שבת . שעה לפנימאין יבוא עזרו ,ברחוב העיר. הלך לפארק סמוך וחשב מזוודותיו

אורחי. הלכתי לנוח לפני שבת ובחלום הגיע  החסיד השיב בשלילה, והיהודי התרגש מאוד: "אתה מוזמן להיות להיות בשבת.
ארק שיש יהודי בודד בפ ,אמר לי הוא, )שאז עוד היה חי, והחסיד כלל לא הכירו באופן אישי(יוסף  הרב עובדיההגאון אלי מרן 

  "...ושארוץ לארח אותך
  
  
  

  
'הק ֵחלֶ  - רוְִא?0ר ֶה-ֵ  –��ֵאל 0ֵמִ�יב ַ	ֲהָלָכה   

 

  ְמנ0יִיםְמנ0יִים  ַהְקָ@ַ�ת ֶהָעל�ןַהְקָ@ַ�ת ֶהָעל�ן  ִלְ�ֵאל�ת ַ	ֲהָלָכהִלְ�ֵאל�ת ַ	ֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנ�ת ָלַרבָנא ִלְפנ�ת ָלַרבלשאלות לשאלות 

  Aִים ִ�ְנָחִסיAִים ִ�ְנָחִסיֵאִלAָה0 חַ ֵאִלAָה0 חַ 

  63291446329144--052052  ל'ל'ְ	טֵ ְ	טֵ 

  

  , , ִז00ג ָהג0ןִז00ג ָהג0ן, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפ�0ה ְ�ֵלָמהִלְרפ�0ה ְ�ֵלָמה, , ְלִע0Eי ִנְ�ַמתְלִע0Eי ִנְ�ַמת    ִ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   --""וכווכוֲחָזָרה ִ	ְת�0ָבה ֲחָזָרה ִ	ְת�0ָבה 

  9080590805ִמ0Kד ִמ0Kד . . ְמַבJֶֶרת ִצA�ןְמַבJֶֶרת ִצA�ן  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה	Hֶֹם ַה	Hֶֹם   '', רח, רחֲעב0ר ִליא�ר ַעְצמ�ןֲעב0ר ִליא�ר ַעְצמ�ן: : Gְתֶֹבת ַהFֲַעֶרֶכתGְתֶֹבת ַהFֲַעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--	ַ 	ַ   ְלַקָ	ַלת ֶהָעל�ן ִחLָםְלַקָ	ַלת ֶהָעל�ן ִחLָם

  ::ְ�ַלח ֶאת Gְת�ְבֶתR ֶאלְ�ַלח ֶאת Gְת�ְבֶתR ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָ�ב0עַ ִמיֵדי ָ�ב0עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

תַה]0לַ ל עַ ה ַמְחָ�בָ   
 

יֶעְזרִ א יָב�ן ֵמ\יִ   
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. האדמו"ר )1745(נולד בשנת ה'תק"ה נודע בכנויו כרבי דו'דל.  - זצ"ל רבי דוד בידרמן  
לאחר נישואיו לחסידות.  והתנגדוהראשון של חסידות לעלוב. גדל בבית הוריו שהיו עניים 

(וציווה  במשך היום, אותה היה פותח רק שעות מועטות לממכר מלח נו חנות קטנהיפתח רב
כי אין הוא רוצה לפגוע בפרנסת  ,בהטעימולבל יפתחו את החנות אלא כדי מחייתם,  ,את בני ביתו

. הרבה נו בלימודו בהתמדה עצומהיעסק רבוהלילה אך בכל שאר שעות היום . )מתחריו
  . בעלי חייםאף לנודע בחמלתו בסיגופים ותעניות. אהבת ישראל הייתה חקוקה בלבו. 

  

על גדלותו בתורה העיד  "רק כשיבוא משיח ידעו את ערכו".ו ה'חוזה מלובלין' אמר עליו: רב
ואמר: "בשעה שהתווכח עם היהודי הקדוש בהלכה,  (בעל 'מאור ושמש')ר' קלונימוס קלמן 

 הקודש. גאון. מתמיד עצום. רבים פנו אליו ונושעו.-בעל רוח לא הבנתי מדבריו כלום".
  בעיר לעלוב שבפולין.שנים. ציונו  69-. חי כ)1814(ד ה'תקע"ז' שבט -נפטר ב

  

. )בת רבי יעקב מכפר נעגיווען(מרת חנה  אשתו: מרת מלכה. אמו:. שלמה צביר'  אביו:

אשת (בת  ).מצטרף לשם "אמן"(ר"ת שמותיהם  נחמיה 'ר, משה מלעלוב 'ר ,אביגדור 'ר מילדיו:

יעקב יצחק  'ר (בעל ה'נועם אלימלך'), ז'נסקאלימלך מליר'  מרבותיו: ).רבי מאיר מפשעטדבורז'
 'ר, יצחק מוורקא 'ר, ד"ר חיים דוד ברנהרד מפיוטרקובהרב  מתלמידיו:. ')חוזה מלובלין'ה(

 .שמחה בונים מפרשיסחאר' '),יסוד אמונה'בעל ( חנוך מווארשא 'ר, ישעיה מפשדבורז'
 - מגדל דוד•תלמידיו:  נו לא חיבר ספרים, אך מדברי תורתו פזורים בספריירב מספריו:

פרי קודש • קודש הילולים• ליקוטי דברי דוד• דברי דוד• סיפורים ואגדות על רבינו
  תולדות רבינו -תפארת בית דוד• הילולים

הודי אחד היה חולה בריאותיו, ר"ל. יעצו לו לנסוע לעיר וינה, שם ישנם רופאים גדולים. אמנם היה י

משום שמצבו מסוכן, ואולם הוא החליט לנסוע. כשהגיע לוינה,  שיעץ לו שלא יסע, ,רופא אחד בעירו
אמרו לו גדולי הרופאים שאין רפואה למחלתו ושישוב מהרה לביתו, משום שמצבו מסוכן. בדרכו הביתה, 

  רבהורה לו הל מלעלוב. כאשר התייצב החולה אצל הצדיק, 'חשב בדעתו להיכנס אל הרה"ק רבי דוד
  

  
  
  
  
  

  

                                 

   .(שכידוע יש בהם משום סכנה מרובה לחולי הריאות) והורה לחולה לשכב על מיטתו ,לאכול גבינה צהובה קשה ולשתות יי"ש
  

 ,שטיפל בחולה ההוא ,בריא כאחד האדם. הרופאממיטת הצדיק קם הלה נשמע מיד לדברי רבינו ולא הרהר אחריו מאומה. וב"ה לאחר מכן 
ל 'שהוא היה אצל הצדיק רבי דוד ,, והחולה סיפר?"היכן היה" :לו, והנה נדהם לגלות שהחולה הבריא. שאל אותוהתעניין לדעת מה עלה בגור

צדיק זה נותן לחולה סם המוות, "מלעלוב, אשר הורהו לאכול גבינה צהובה קשה ולשתות יי"ש, והשכיבו במיטתו, עד אשר הבריא. תמה הרופא: 
. קם הרופא "פות לגמרי, כמעט לא היו לו ריאות  וכעת הבריא? מוכרח הוא לראות את הצדיק הזהוהלא ריאותיו היו שרווהחולה נרפא? 

 התחזק מאוד בבורא העולם בראות מעשה רבינו, אשר "אל מלעלוב. אותו רופא נהיה לימים דוקטור רבי חיים דוד זיע'ונסע אל הרה"ק רבי דוד
  .פתקאות ופעל ישועותקיבל לאדמו"ר ואף נהיה 

הפריץ  חשב ,כי איש קדוש הוא הרב של לעלוב משראה .בן אילם היההיה  לאותו פריץ על יהודי אחד שהיה חייב חוב גדול לפריץ גוי.  סופרמ

 פנה אליו הפריץ, "על החוב - "רבי"  אל רביה"ק ובנו האילם איתו. יברכו להסיר את האילמות מבנו. קם ונסע שייקח את בנו עמו ללעלוב והרב
 כל כך הרבה כלבים נעתר לו, ופנה בתפילה: "ריבונו של עולם! וושע כאחד האדם". ורביה"קישיחלים וי אך התפלל נא על בני האילם ,הנני מוותר

  החל תיכף לדבר... והבן האילםנובחים, ינבח עוד כלב אחד", 

ישרים, שדרכו לסבב בעיירות ובערים ולדרוש , בצעירותו, היה מן המתנגדים לחסידות, והיה מגיד מ"אבונים מפשיסחא זיע ר'ביו של הרה"ק א

אם עומד הוא לנסוע אל העיר ויידיסלאב. השיב לו רבי דוד'ל בחיוב. את הצדיק, . שאל המגיד רבינודרשות. באחת הפעמים, נזדמן לו לפגוש את 
ביתו בלא פרוטה לפורטה, ועל כן מבקש שמא נותרו בני  ,חושש הואל, שמכיון שחלף זמן רב מאז עזב את ביתו, 'נענה המגיד וסיפר לרבי דוד

  ניאות לעשות למענו שליחות זו.נו יורב הוא ממנו שיעשה עמו חסד זה ויקבל ממנו שלושה רובלי כסף וימסרם לבני ביתו בעיר ההיא,
  

יתה ימגיד, אשר הבתו של ה נקישותל בדלת, שמעה את ה'רבי דוד נקשאל העיר ויידיסלאב, היה זה בשעת לילה מאוחרת. כשהצדיק כשהגיע 
ל '(שהיה בסמוך למיטתה), ורבי דוד פתחה הבת את החלוןלפיכך יתה מרותקת למיטתה בלא יכולת לקום ולהלך. ישנים המספר חולנית, ומזה 

  . , והלך לו לדרכו'תהיו בריאים'ואף הוסיף ובירך מסר לה את שלושת הרובלים ששלח אביה, 
  

שהיא מסוגלת לקום ממיטתה ולהלך. כך  ,חרים בבית באותה שעה, והנה להפתעתה הרגישהקראה הבת לאמה, שהייתה באחד החדרים הא
ומסר לה את הכסף ובירכה. תמהה האישה על המעשה,  ,שדפק בחלון ,הלכה הבת עד לאמה, מסרה לידיה את הכסף, וסיפרה לה אודות האיש

  ת הבת בברכת רפואה.ואמרה, שמן הסתם היה זה אליהו הנביא אשר הביא להם את הכסף ובירך א
  

כעבור זמן רב, חזר המגיד מנסיעותיו, ולהפתעתו ראה את בתו בריאה ומהלכת כאחד האדם. כשסיפרו לו האם והבת על דבר האיש המוזר, שאל 
 'ל מלעלוב!'דהלא זה היה רבי דו'. תיארה לפניו הבת את דמותו של הצדיק, והמגיד קרא: 'אליהו הנביא'המגיד את בתו מה היה מראהו של אותו 

, אמר לו שהוא מתחרט על נוישעליו לשוב על כך בתשובה. קם המגיד ונסע אל הצדיק רב ,מיד החל לבו נוקפו על שהיה מתנגד לחסידות, והבין
רך על ד התנגדותו לחסידות ומבקש שהצדיק יורהו דרך תשובה. קיבל הצדיק את דבריו, ואולם המגיד שב והוסיף, שעדיין יש לו כמה קושיות

. מיד בבואו, הורה 'חוזה'. קם המגיד ונסע אל ה", ושם תתורצנה כל קושיותיך'חוזה'אם כך, קום וסע ללובלין, אל ה": הצדיקהחסידות. אמר לו 
  שהמגיד טרם הספיק לשאול, ותירץ אותן לאלתר... ,הרצה לפני המגיד את כל הקושיותלהציב עבורו כסא, כיבדו לשבת, הצדיק 

כי אמר  ,שבעליהם היו עסוקים בשוק. מסופר ,בעלי חיים, ומסופר שבעת היריד היה הולך להשקות את הסוסים הצמאיםלתו נודע בחמלבינו ר

  ".האם לא תבוש לעמוד בדין עם סוס?!כי לאחר מיתתו הסוס יתבע אותו לדין בבית דין של מעלה: " ,פעם לעגלון שהכה את סוסו

זצ"לב ִמֶלעל�ן ִ	יֵדרמָ ד ָ@וִ י ַר	ִ  –ִאם ִרא��ִנים Gְַמְל�ִכים   
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חובה". בכל בוקר היא קמה בהתלהבות,  מאושרת ממנה. היא ציפתה לרגע זה כל שנת ה"גן תה ילדהיכשנכנסה רבקל'ה לכיתה א', לא הי
שתבוא  ,המתינה להסעה הספר, אכלה ארוחת בוקר קלה, ובעליצות ושמחה "מודה אני", לבשה את התלבושת האחידה של בית קראה

  אותו כל כך אהבה.ש ,ולחברותיה, אל המקום לקחתה אל הכיתה, למורה
  

 ודאי זה יחלוף כמו שבא". היא לאושלה חשבה "ב בוקר אחד, ללא כל התראה מוקדמת, התעוררה עם כמה יבלות קטנות על כף ידה. אמא
לקחו את רבקל'ה לרופאים,  להתפשט. הן התרבו וכיסו את כל כף היד. בשלב זה חסה לזה ברצינות. אך כעבור יום, היבלות החלויהתי

לפנים. רק בפנים  ה, ומשםיהמשיכו לחגוג. הן עברו לכף היד השני מאום לא השתנה ולא עזר, ולהיפך, היבלותאך  שנתנו משחות למיניהן
  שכזו. העין, וההורים עמדו חסרי אונים מול תופעה איומה וגדולות. חלקן אף פגע בריסים שהפריעו לפקיחת לבד היו עשרות יבלות קטנות

  

כה אהוב עליה, ילדות התרחקו ממנה,  רבקל'ה מצידה פסקה מללכת אל בית הספר שהיה הפעם השקיעו ההורים את כל מרצם בנושא,
 יתה על פניהירבקל'ה נכסה לדיכאון. השמחה שה שלא תדביק אף אחת. סיום שכה ציפתה לה, יעצו לה לבוא עם כפפות... ואף למסיבת

ניכרת היטב על פניה, היא העדיפה  תהיהעצבות הי הפכה לילדה מופנמת ושבורה. נעלמה, ומילדה עליזה וחרוצה מהטובות בכיתה,
  ולנתק קשר עם חברותיה. להסתגר בביתה

  

לקחתי אותה לרופאים  ,יום ולילהרגשית, הנושא העסיק אותי  הרגשתי שאני מאבדת את הילדה מבחינה : "הייתי מתוסכלת,האםמספרת 
עברה גם לרופאים  המסכנה, אך דבר לא עזר". רבקל'ה בתיל עולמי, אלפי שקלים נשפכו כדי למצוא מזור מומחים, חלקם בעלי שם

 למיניהם, שניסו להציע את עזרתם, אך המצב לא דיקור סיני, פרחי באך, קינסיולוגיה, וכל מיני מומחים אלטרנטיביים, הומאופטיה,
פגע קשות, "ואני" אומרת האמא, שנ נזקקה רבקל'ה לפסיכולוגית עקב מצבה הנפשי השתנה, רק החמיר יותר ויותר. בין שאר הטיפולים

  לתארה במילים". ואין בידי לעזור לה במאומה, זו הרגשה שלא ניתן אני מאבדת את רבקל'ה מבחינה רגשית ונפשית, "מרגישה איך
  

רידים כל יבלת שמוהיו דברים מעולם,  ניתוח! להוריד את היבלות בהרדמה כללית, וכבר סיון אחרון...יאחד הרופאים הגדולים הציע כנ
הסכמתם לניתוח, ויום אחד  בלית ברירה נתנו ההורים את היו עשרות יבלות! יומיים לאחר מכן, ופה - לווה לה כאבים יום נ בניתוח,

  כשכולם מקווים שמכאן תצמח הישועה. ,הניתוחים נכנסה רבקל'ה לחדר
  

ההורים, סוף סוף הגיע הקץ לסבל  לה נגולה מלביתה. אבן גדויוהיא שבה להיות כשה הכאבים הצעקות והבכי חלפו, היבלות נעלמו,
בהיסטריה,  ההורים בבוקר עם מספר יבלות על כף ידה. חודש ימים חלפו מיום הניתוח, ורבקל'ה קמה מספר חודשים. הנוראי שארך

 ניתן, זו תופעהניסיתי לעשות את הטוב ביותר ש האמינו לי,הרים ידיו ואמר: "רופא היד, ה נסעו מיד לרופא המנתח, הראו לו את
  ".לאחר הניתוח?! נדירה, ואין לי הסבר לכך איך קורה דבר שכזה

  

סיון הזה. ראיתי איך רבקל'ה יבנ שלא אהיה מסוגלת לעמוד ,מלבכות. הפעם הרגשתי "שבנו הביתה", מספרת האמא, "ולא פסקתי
שוב עשרות יבלות  , וכעבור ימים ספורים היוןוניההיבלות שבו בהמ מחדש, ועכשיו הכל יחזור בחזרה, איך אעמוד בזה? מתחילה לפרוח
ר' חיים גאון ברק, ל של רבקל'ה, וביקשה: "אנא הקשב לי, סע לבני ששמעה שהיבלות שבו, קראה לבנה, אבא ,חמותי ים.יעל הפנים והיד

שמע הבן  אל תצא מחדרו".רוצה סגולה, ללא סגולה  שאתה ,שרבקל'ה עברה, ותבקש ברכה. אמור לו קניבסקי שליט"א, ספר לו כל מה
לפני  את כל אשר עבר על בתו עד לניתוח שנערך ,סח בחצות ליל, נכנס האבא לר' חיים. בדמעות בעיניו ש הקרוב,", ובאותו מוצהאםלקול 

  אה שלמה".של רבקל'ה, הושיט ידו ואמר "רפו הידיים והפנים. ר' חיים האזין לכל הסיפור הכואב כחודש, ועתה הכל חזר, עשרות יבלות על
  

 ואמר: "תתפללו!, אתה יודע מה זה תפילה של שב הצדיקאך  )סגולות לכל מיני דברים כידוע מחלק ר' חיים(ביקש האבא לקבל סגולה 
גדול שעובר? ר' חיים שב חזר  לסבו וביקש אולי יש סגולה לתת לו אחרי סבל כה הנכד של ר' חיים שעמד נוכח במעמד, פנה .אמא?!"

אמא! זו  לאשתו וסיפר לה מה אמר ר' חיים. "רק תפילה של ". יצא האבא מחדרו של ר' חיים, התקשרלהתפלל ריכההאמא צ" :ואמר
  הסגולה שר' חיים נתן".

  

והכוחות השקיעה ברופאים  אמנם היא "גם" התפללה, אך את מירב האנרגיה אמא של רבקל'ה שמעה את התשובה ופרצה בבכי.
מרופא  קלטה שזה רק בשליטה של בורא עולם, והיא רצה שהרים ידיו לא ,חרי שנרמזה מהמנתחשכחה, גם א ובתרופות ואת העיקר

תפילה עמוקה  סורי מצפון בפעם הראשונה התפללהיהרבה י היא ניגשה לארון, הוציאה את הסידור, ועם לרופא כש"העיקר חסר מהספר".
 מבכי, הדמעות גלשו ונספגו בדפי התהלים וכך היא ל שורה נשתנקהלעשות", היא לא הפסיקה לרגע כ "לבורא עולם רופא כל בשר ומפליא

  השמים. וירחם על רבקל'ה שלה וישלח לה רפואה שלמה מן שיחוס ,ישבה עד אור הבוקר זועקת לבורא עולם
  

לל, בתחילה לא דבר שלא קרה עד היום בכ ומספר יבלות גדולות נחו על הכרית עליה ישנה, באותו בוקר קמה רבקל'ה –"ומפליא לעשות" 
היבלות נשרו ביום ובלילה,  שבוע ימים ארך הנס,ועוד יבלות החלו לנשור...  שזו תחילת הישועה, אך מהר מאד ראו שעוד יבלות ,חשבו

  יבלת אחת, ופניה וידיה היו נקיים כתינוק שנולד. ולקראת שבת לא נותרה
  

ח ואיזה עוצמות אדירות יש בכ ,מושג אין לנו, "האםמהות" אומרת ילהגיד לכל הא "למדתי דבר נורא וחשוב בחיים, וזה רוצה אני
אמיתית,  ודבר, אף על הפעוט ביותר. הרבו בתפילה, תפילה נגישים ובהישג יד, על כל דבר הכוחות, והבה ננצל אות התפילה שלנו,

שמחה ועליזה, אך אמא שלה  פורחת, חלפו מאז מספר שנים.. רבקל'ה כיום ".ותראו ישועות! תנו לספר התהילים לספוג את הדמעות,
  ומפליא לעשות. במרומים שהוא טוב ומטיב לכל, רופא כל בשר ולהודות על העבר ולבקש על העתיד, מאבא יושב לא מפסיקה לשבח

  
  

   

הְ-ִפEָ ל �ֶ  Gָֹח[  
 

       הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל              הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                         הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
                  מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל                הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל 

  גאולה בת טובה ע"ה                        אביבה בת איירין ע"ה                                            שמואל בן רבקה ז"ל                                אסתר בת בלה ע"ה
  עמירם בן דבורה ז"ל    אברהם בן יונה ז"ל                                                                                    עמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"לנ

    הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל                            יצחק בן חביבה ז"ל            ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
  מיוחס ז"ל                           דרור יהושע בן ארץ                   אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                           נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

  דב בן מזל ז"ל      חי זיזי בן קלרה ז"ל                                                                                      דוד בר חסיבה ז"ל                         שני בת אסתר ע"ה
  ע"ה סוליקה בת עישה                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                מסעוד בן יקוט ז"ל       מסודי בת חביבה ע"ה                     

  ז"ל סלים בן פרחה              אסתר בת נעמי ע"ה                       שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 
            ז"ל לטיף בן פרחה       יעקב בן סלימה  ז"ל                                                            ז"ל מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתרברכה בת 

  ז"ל       דניאל רפאל בן חגיתאורה בת נעימה ע"ה                                                               ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             יפה בת רבקה ע"ה                               
               ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                                שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                   

                                     כל נשמות עם ישראלאלון בן סעדה ז"ל                                 
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