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  ֵאין �ָֹחם ֶאָ�א ַ�ֶ�ה - הְ�ַצ	ֶ ָ�ָרַ�ת 
 

 

 

  522 ִּגָּליֹון                                                                                                   ד    "בס 

  ה"| תשע הְּתַצּוֶ ָּפָרַׁשת  
 

  ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 

שהרי הסתלק מן העולם". כשהגיעו  - שמו
ר'  חכמים לביתו של ר' יוסי, ראו את בנו של

יוסי שוכב על גופתו ובוכה. ולא הניח לאנשי 
חברא קדישא לגשת ולטפל בו. שמעו אותו 
אומר: ריבונו של עולם, כתוב בתורה: "ַ ֵ�ַח 

(דברים כב,  ְ&ַ ַ�ח ֶאת ָהֵאם וְֶאת ַהָ'נִים ִ&ַ$ח ָל"

" וכיצד זה שלקחת את האבא בטרם לקחת ז)
אבא  אותי? ואם תאמר אם כתיב אם ולא אב,

שלי עבורנו גם כאב וגם כאם, משום שאמא 
נפטרה, ואף אותה לקחת מעל בניה, היכן 

  דין תורה?!
  

תפילתו של הילד בקעה רקיעים ור' יוסי 
התעורר וחי עוד עשרים ושתים דפקיעין 

צא ולמד, מה גדול כח השפעתה של  שנה!
  לה.יהתפ

  

הרשב"א מדגיש, כי שלושה דברים צריך 
שהקב"ה  -האחדפילתו: האדם לזכור קודם ת

 -השלישישהוא כל יכול.  -השניהוא טוב. 
  שאין עוד מלבדו. 

  

שני היסודות הראשונים יובילו אותו 
להכרה, שאפשר להתפלל. והיסוד השלישי 

שכן בשעה  יגרום שתפילתו תתקבל.
שהמתפלל יודע בודאות, שרק הקב"ה יכול 
לבוא לעזרתו, ואין שום רופא או לחילופין 

, שיבוא להושיע אותו, תפילתו אדם עשיר
 תתקבל לפני כסא הכבוד.

 

אל? מהו אותו "דבר", שבו יתקדשו ישר
במדרש מובא, שבאו ישראל וטענו לפני 
הקב"ה: "ריבון העולם, הנשיאים חוטאים 
ומביאים קרבן ומתכפר להם, משיח חוטא 

אנו, אין לנו ומביא קרבן ומתכפר לו, 
  !". קרבן

  

ענה להם הקב"ה: "וְִאם 3ָל ֲעַדת י1ְִָרֵאל 
". "עניים (ויקרא ד, יג)וכו' וְִהְקִריב4 ֵאַלי   יְִ 45
"ואין לנו  -המשיכו בטענותיהם ישראל -אנו"

אפשרות להביא קרבנות". אם כן, אמר להם 
ְקח	 "דברים אני מבקש", שנאמר: " -הקב"ה

ואני ", (הושע יד, ג) ִע3ֶָכם 2ְָבִרים וְ�	ב	 ֶאל ה'
מוחל על כל עונותיכם, ואין דברים אלא 

, שנאמר: ֵאֶ�ה ַה6ְָבִרים ֲאֶ ר דברי תורה
  .(דברים א, א) ר מֶֹ ה6ִ'ֶ 

  

אולם גם הצעה זו לא ישרה בעיניהם ולא 
התקבלה על לבם, והם הוסיפו ואמרו: "אין 

  אנו יודעים!".
  

ואני  -אמר להם הקב"ה: 'כ4 והתפללו לפניי 
מקבל! על כך אומר הכתוב: וזה ה"דבר", 
באמצעות כח הדיבור וכח התפלה, שניתן 

  להם, יתקדשו ישראל!
  

גדול הוא כוחה של תפילה, עד כי מסוגלת 
היא להפוך את הטבע ולשנות את רוע 
הגזירה, כפי המעשה המובא בזוהר 

  הקדוש:
  

אמר ר' אלעזר: "חברים, נלך ונגמול חסד 
לרימון, שהיה מלא אוכל, ור' יוסי דפקיעין 

  בברכת שבת שלום 
  ליהו חיים פנחסיהרב א

  מבשרת ציון -"עין חמד"ק "רב ק

  

 (שמות כט, א) "וְֶזה ַה2ָָבר ֲאֶ�ר ַ�ֲע4ֶה ָלֶהם ְלַק�2ֵ אָֹתם"

ה"תשע אדר 'ט 28/02/2015  

הצותפרשת   
,ט"ושמואל א -"ויאמר שמואל": הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 17:00 18:12 18:52  

א"ת 17:17 18:09 18:48  

 חיפה 17:18 18:10 18:49

ש"ב 17:20 18:11 18:51  

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

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

 העלון מוקדש להצלחת  
  ישי בן גילה                   יצחק אריאל בן טובה

  וב"ב חייםחגי              יניב בן גילה

  שגית בת רותי        שמואל אימן בן אסתר זרי
  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           יהרחל ברכה בת פדילה דל
  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

  אקבלי יוסף חיים בן נסכי          י.מ.י.ש כדורי

  הגון וכשר במהרה זיווג  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי            

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

  עמינתנאל בן ג'ינה                       אורן בן נ
  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       
  יעזר ברלנד בן עטיא שליט"אהגה"צ אל

  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 
  ת סוליקהסימי ב        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        

רחל         תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן 
  מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

  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 

    
  

  

 , פרנסה טובהק"שז
לאליהו   איתנה ובריאות

  וגלית בת מסודיניזרי בן ימנה 

 העלון מוקדש
  עילוי נשמתל

 משה בן כוכבה ז"ל

   רפואה שלמה  
  לאיידה חיה בת אסתר 

  בן איריסולילד אלחנן רפאל 

  לרפואת העלון מוקדש  
  ו"יצחק בן פנינה הי

  נ ראובן עמנואל חיים בן סימה שירין"ולע
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  אנו חייבים בפורים? בהןמהן המצוות 
  

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

  

 ,דאוג להאישה המטופלת בילדים או חולה ל"ע, חייב בעלה ל הנשים חייבים במקרא מגילה. תהגברים ואח אחד -בליל י"ד
שיהא לאחר קריאת המגילה  ,המגילה, או שראוי ונכון לרב המקום לדאוג לכך  בקריאת בקי הוא המגילה או ממנו אם שתשמע את

   לנשים. נפרדת לגברים קריאה
  

ישה וכן הא ,לחברו או לשכנו משלוח מנות  מגילה. לאחר מכן יתן הבעל שוב במקרא הנשים חייבים תואח אחד הגברים -ביום י"ד 
בו ב' מיני מאכל. אולם כל המרבה הרי זה משובח. ואף אם  די במשלוח אחד שיש  ,חייבת במשלוח מנות לחברתה. ומעיקר הדין

  שבעה, חייבים במשלוח מנות.  או  שלושים אשתו אבלים תוך שנה או או הוא
  

פיתה כגון: א כדי סעודה שיכול לקנות לעצמו (לשני אביונים. שיעור מתנה שנותן לאביון הו"מתנות לאביונים" לאחר מכן יש ליתן 
שהם מעל גיל י"ג. ויש ליתן ביום הפורים את הכסף , או בניו אשתו ) אחד עבורו ואחד עבוראביון לכל₪  20-כ –ושתיה פלאפל 

  באותו היום.  להם  לעני, או ליתן לגבאי צדקה שאוסף עבורם ויזכה
  

שכח אינו חוזר. ובסעודה זו אף  המזון יזכיר "על הנסים" ואם נה עם לחם ובברכתוכן יש לערוך "סעודת פורים". לכתחילה יעש
שכרותו עלול לבוא לידי קלות ראש, או  האישה צריכה להשתתף. הגם שיש מצווה לשתות יין ולהתבשם, מכל מקום אם מחמת 

  זלזול ולו במצווה אחת, מוטב שלא ישתה.
  
  
  
  
  
  

 , אביו של ראשאם ללכת לבית הגאון רבי עזרא ברזל ,הבחורים ק. בפורים היה ויכוח ביןבר-היה זה בישיבת "נחלת יעקב" בבני
רוצים לחגוג, הוא ישבית לנו את אנחנו זה לא יהיה פורים,  הוא 'צדיק', :אמרומספר בחורים הישיבה, שהיה מוסר שיחות בישיבה. 

 :אמרוושל הבחורים המבוגרים,  גבר כוחםולבסוף התלבטו ם השצריך ללכת ויהיה טוב.  ,אמרושביניהם המבוגרים ואילו  השמחה...
בהתלהבות. אף פעם לא ראוהו שמח כל  נכנסו לביתו ופצחו בשירה. רבי עזרא החל רוקד עימםהם  ."נלך ואם לא... נחזור לישיבה"

  . היה באמת פורים...' -ופרצופים, 'שימח אותנו  כך. עשה העוויות
  

והכריז: 'מעכשיו כולם יושבים בשקט,  רבי עזרא נתן מכה על השולחןבלבד אחרי שלש דקות , לפתע פתאום ללא התראה מוקדמת
בכל מלה  צדקנו ?!ראיתם" להתלחש:הבחורים חלק מהחלו . ישמח בשקט, מי שלא יכול ילך לביתו!' שאר איתנוימי שרוצה לה

התחמקו. לבסוף אחד והם  ,לספר להם יה נעיםלא ה .מבני הבית ושאל: "מה דיברתם? מה כוונתכם?" שמע זאת אחד שאמרנו".
  ".וה לשמוח צריכים להיות רציניים?!ושמצ ,עכשיו בפורים הרב, אפילו"מהם העיז ואמר: 

  

מספר  לפנימאחורי הקיר הזה גרה הרבנית במברגר, היא אלמנה,  בדירה הסמוכה,"הסביר רבי עזרא מפני מה ביקש שקט: 
 ועשו שמח,לבית אליהם  יםבאהיו כל שנה הבחורים  בישיבת פוניבז'. ציון שהיה משגיחחודשים נפטר בעלה, הגאון רבי בן 

 זכר בבעלה, יהיה לה צער גדול. איך אפשריהבחורים כאן היא ת השנה יש שם שקט, כאשר היא תשמע את שירת וצהלת
  ".כשאלמנה מצטערת?! ,לשמוח

  

   
  
  
  

  

וש ר' יעקב יוסף מאוסטראה זצ"ל המכונה רב ייבי, דהק יפור זה על הרבל שנה סבכהרב הקדוש ר' שמואל מסלונים היה מספר 
בקרבת מקום, כשהיו בני העיר הולכים לבית  מגיד מישרים באוסטראה, וגם הרב הקדוש ר' פנחס מקוריץ התגורר ייבי היה' רהצדיק 

בדביקות, והם לא מצאו את מקומם  ה תמידבית רב ייבי, אך לא היו נכנסים לביתו, כי רב ייבי שרוי הי של רבי פנחס, עברו דרך
ואילו לרבי ייבי לא הגיעו,  בכבוד, ביום הפורים הלכו כל הקהל עם משלוחי מנות לרבי פנחס, בלםיאצלו, והלכו לרבי פנחס שק

  היום, זולת פת לחם יבש. מרוב עניות לא היה לו במה לקיים מצות
  

שהגיע אורח ושאל  ,מחלונו של רבי ייבי, נכנסו לביתו ונתברר להם עצומהשבשובם מבית רבי פנחס שמעו קול  ,מה גדלה פליאתם
שאינו  ,שאינה מספקת אפילו לבעליה, אמר לו האורח יוכל להיות אצלו בסעודת פורים, הראה לו רבי ייבי את סעודתו הדלה, אם

   .ות היוםוויה כמצודה נכבדת, אכלו ושתו יחד לרסעו כי הביא משלו די והותר, ויכול להעניק לו כפי צרכו, הוציא האורח צריך למאכליו,
  

לשיר, נשמע קולו נעים ומתוק כטעם גן עדן,  החל האורחאך  '.קשו לשיר 'שושנת יעקביאם יודע לנגן, וב ,רבי ייבי לאחר מכן שאלו
טרף עמם בשמחתם, הלך לראותו, והצ נכנס לשמוע את שירתו. כששמע רבי פנחס אודות האורח המיוחד, וכל מי שעבר ליד הבית

  ."מרדכי הצדיק האורח? היה זה היההידעתם מי " :ואחר שחזרו לביתם, אמר רבי פנחס עד לב שמים.גיעה והשמחה ה
  
  

  
  

  
�	ִרים –�>ֵאל 	ֵמִ�יב ַ�ֲהָלָכה   

 

  ְמנ	יִיםְמנ	יִים  ַהְק2ַָ�ת ֶהָעל>ןַהְק2ַָ�ת ֶהָעל>ן  ֲהָלָכהֲהָלָכהִלְ�ֵאל>ת �ַ ִלְ�ֵאל>ת �ַ 
  

  ָנא ִלְפנ>ת ָלַרבָנא ִלְפנ>ת ָלַרבלשאלות לשאלות 

  ֵאִלָ<ה	 ַחִ<ים ִ�ְנָחִסיֵאִלָ<ה	 ַחִ<ים ִ�ְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְ�טֵ ְ�טֵ 

  

  , , ִז		ג ָהג	ןִז		ג ָהג	ן, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפ	Cה ְ�ֵלָמהִלְרפ	Cה ְ�ֵלָמה, , ְלִע�	י ִנְ�ַמתְלִע�	י ִנְ�ַמת    ִנָ�ן ְלַהְק2ִי� ֶאת ֶהָעל>ןִנָ�ן ְלַהְק2ִי� ֶאת ֶהָעל>ן

  111155667733--00550044  ""בטלבטלְפנ>ת ְלִליא>ר ְפנ>ת ְלִליא>ר ָנא לִ ָנא לִ   --""וכווכוֲחָזָרה ִ�ְת�	ָבה ֲחָזָרה ִ�ְת�	ָבה 

  9080590805ִמF	ד ִמF	ד . . ְמַבEֶֶרת ִצ<>ןְמַבEֶֶרת ִצ<>ן  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה�4ֶֹם ַה�4ֶֹם   '', רח, רחֲעב	ר ִליא>ר ַעְצמ>ןֲעב	ר ִליא>ר ַעְצמ>ן: : ְ�תֶֹבת ַה3ֲַעֶרֶכתְ�תֶֹבת ַה3ֲַעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--�ַ �ַ   ְלַקָ�ַלת ֶהָעל>ן ִחGָםְלַקָ�ַלת ֶהָעל>ן ִחGָם

  ::ְ�ַלח ֶאת ְ�ת>ְבֶתM ֶאלְ�ַלח ֶאת ְ�ת>ְבֶתM ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָ�ב	עַ ִמיֵדי ָ�ב	עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

תW�ַ	לַ ת ִהְתַחVְב	  
 

םִמVַָמיִ ה יְ�	עָ   
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 )1895( לפ"ק תרנ"הר ז' באדב רוסיהנולד ב הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל: 
ר צאצא למשפחת הגר"א, בעל "סד שמו.-, ונקרא עלמשה רבנוביום הולדתו של 

יורק ביום שני במהלך תענית -נפטר בניו .הדורות", תוספות יום טוב והשל"ה
בהלוויתו שהתקיימה קבור בהר המנוחות. . )1986(יג' אדר ב' תשמ"ו אסתר 
   שנים. 91- חי כ השתתפו מאות אלפים. ירושליםב פוריםבחג ה

  

ובותיו הוא דן בתש ,בין היתר. ובכל העולם מוכר כפוסק גדול בארצות הברית
כיהן כאב"ד  .יהדותבבעיות טכנולוגיות מודרניות, רפואה והלכה וכן בעיקרי ה

 ארצות הבריתברבנות עד הגירתו ל בקהילת אוזדא (רוסיה) וליובאן (רוסיה)
שאלות  .יורק-ניוירושלים" ב "תפארת ראש ישיבת. שימש כ)1937(בשנת תרצ"ז 

לכה ובעיקרי היהדות רבות הופנו אליו בבעיות טכנולוגיות מודרניות, רפואה וה
ואלפי תשובותיו בהלכה הופצו בעולם היהודי כולו. היה פעיל בענייני ציבור 

   וחינוך בקהילה היהודית. התנגד בחריפות לתנועה הרפורמית ולקונסרבטיבית.
  הרבנית שימא. אשתו: מרת פייא גיטל. אמו: ר' דוד. אביו:

  

וחלק  שו"תה הוא ברובו ספרו המוכר ביותר. חיבור ז :אגרות משה• מספריו:
, על הלכהממנו חקירות בהלכה. הספר מונה שמונה כרכים של תשובות ב

 :דברות משה•נשאל על ידי קהילות יהודיות מכל רחבי ארצות הברית שאלות ש
לשאלות  מתייחס לעיתים גם שיעורים בסוגיות הש"ס. בשו"ת אגרות משה

  .פ"שו אגדהשני חלקים על נושאי  :דרש משה•שנשאל על ספרו זה 

עם אחת באה אשה אחת אל הגאון האדיר רבי משה פיינשטיין זצ"ל, ודמעתה על לחיה. פ

היא שפכה בפניו את מר לבה... שלא זכתה עדיין לפרי בטן, ועברו כבר שנים רבות 
 ,רגשות מעומק לבומנישואיה. רבי משה שמע בכובד ראש את דבריה, ובירך אותה בהת

וכעבור שנה שתזכה לבן זכר. ובאמת התקיים בה "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים", 
  נולד לה בן זכר למזל טוב.

  

שנולד לה בן זכר בזכות  ,זמן קצר לאחר הלידה, באה אותה אשה לרבי משה, לבשרו
ירה את דמות ולאות תודה, הוקרה והערכה, צייתה ציירת מומחית, יברכתו. אותה אשה ה

רבי משה הודה   דיוקנו של רבי משה עצמו באומנות נפלאה, והביאה לו את זה כדורון.
ותלה ממש מעשה אמן!  –לה מאוד על המתנה הנפלאה, ואמר שהציור מאוד מאוד יפה 

 את התמונה בסלון ביתו.
 

 

 

 

 

 
                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

 

  

שהבן יגדל לגדול בתורה וביראה. כמובן שהוא קיבלם  ,יקשה ברכהש שנים, באה אותה אשה עם בנה לרבי משה לרגל החלק'ה, ובוכעבור של
שאדם אחד רץ בעקבותיה  ,לפתע בעודה מהלכת, שמעה בסבר פנים יפות, ובירכו מעומק לבו, ולאחר מכן שניהם יצאו מאתו ונפרדו לשלום.

בכבודו ובעצמו הוא הרץ בעקבותיה. האשה ראתה שלא אחר מאשר רבי משה וקורא אליה בקול: "סליחה, חכי רגע!" וכשהפנתה את ראשה, 
 שתיכף ומיד נעצרה ועמדה על מקומה. ,נשתוממה מאוד, הגאון האדיר רץ בעקבותיה?! מובן

 

מה בדיוק אירע ועל מה  ,האשה נבהלה מאוד, כי לא ידעה שתמחול בטובתה לעלות בחזרה לביתו. ,כשניגש אליה הגאון רבי משה, אמר לה
יש לו איזה קפידא עליה, או אולי עשה בנה משהו בזמן שהיו אצלו. היא עלתה לבית רבי משה, חלילה,  ,ביתו, אוליולמה הגאון קורא להם ל

זה שהתמונה  ,ודעי לךיתה תלויה כל הזמן כאן בסלון ביתי. יה -אמר לה: את התמונה היפה שעשית עבורי, והבאת לי לפני שלש שנים  הצדיקו
א חלילה מפני שאינה יפה, אלא מפני שעושים כאן שיפוצים, ולכן העברתי אותה לחדר אחר. ומיד שסיים לא נמצאת כאן עכשיו בסלון, זה ל

כך נזהר רבינו  שיבואו לראות את התמונה בחדר האחר. האשה נכנסה בעקבותיו, וראתה את התמונה תלויה שם... ,את דבריו, הורה להם
 הגדול לבל יפגע באף אדם...

ני "העולם הזה" ימשה בעני אימת שהתעורר צורך בכך. אם כי הרבנית לא רצתה את מעורבותו של רבי כל ,יתויזרת רעהיה נוהג לבוא לעבינו ר

יתה זו ילא הזרה עם שפה לא פחות זרה.  התקשתה הרבנית להתמודד עם עריכת הקניות בארץ - בהגיעם לאמריקה  של הליכות הבית.
הרב רבי משה, והוא כבר בא בימים, עומד במטבח ומדיח כלים.  ,פעם נתגלה שוק הירקות.למכולת או ל פחיתות כבוד עבורו להילוות אליה

הכלים בלתי מודחים ולא  עד כמה אינה אוהבת לראות את ,הרבנית אינה חשה בטוב, ויודע אני: "בפשטות הסביר הואנשאל על כך ו
  ".ולכן אני שוטף כלים במקומם

והנה הגיע למקום יהודי אחד  משה פיינשטיין זצ"ל ראש מתיבתא "תפארת ירושלים". של הגאון רבימנהטן, בצד המזרחי, שכנה כבוד ישיבתו ב

יודעי דבר,  לראותו, ולו פעם אחת בלבד. קרבוהתעורר ב עד שחשק עזליהדות. הוא שמע כה הרבה על רבי משה,  שזכה זה מקרוב להתקרב
  ין הישיבה לתפלת שחרית.ילגשת לבנ יעצו לו

  

איש מהם לא נראה לו הרב הדגול, מיודענו סרק את פני האנשים, ואולם לצערו וקבצנים.  יה מלא בבחורים, אברכים, בעלי בתיםבית הכנסת ה
הרב,  כשהוא מבקש שיאמר לו מיהו רבי משה. האברך הצביע לעבר שחר למוצא פיו. לבסוף אזר עוז ופנה לאחד המתפללים, אשר כל העולם

  והאיש נדהם. 
  

אך האורח, שסבר כי הוא עוד קבצן,  אליו הרב פינשטיין והושיט לו את ידו לברכת "שלום עליכם", גשינם אחדים קדם לכן, התברר, שרגעי
הכסף, הודה לאיש והלך, וכל זאת כדי שלא לגרום לו,  ברוב עדינותו, נטל רבי משה אתמכיסו והניחו בתוך כף ידו...  הר להוציא חצי דולרימ

  לאי נעימות!!! חלילה,
  

ָהַרב מֶֹ�ה ַפיְיְנְ�ֵטיין זצ"ל  - ִאם ִרא�>ִנים ְ�ַמְלCִכים  
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. ופתאום מצא ועלילה מכוערת נרקמה כנגד. היגר מרומניה לרוסיה והתיישב בעיר קישינב (כיום בירת מולדובה)היה יהודי אשר  לר' מנד
איש עסקים מצליח. למעשה היה הוא  את עצמו מסובך בתביעה משפטית מצד ממשלת רומניה, ובתביעה מממשלת רוסיה להסגירו לידיה.

מנדל מצא אוצר הבטיח לנקום בו. הוא הפריח שמועה כי  ומניה ניסה לסחוט ממנו סכום כסף גדול. הוא סירב, והאישאחד ממתחריו בר
ל היה מסובך למדיי. אמנם ממשלת רוסיה לא דמצבו של מנ ברח לרוסיה. גדול השייך לממשלת רומניה, וכדי שסודו לא יתגלה,

 לשגר תובעזימון למשפט, ובד בבד נשלחה הזמנה לממשלת רומניה לו ה. נשלח להעמידו לדין בתחומ הסכימה להסגירו, אבל החליטה
  בערבות.הלה עד המשפט שוחרר  מטעמה ועדים המאשרים את נכונות טענותיה.

  

, לבקשו עצה וישועה. בבואו הרגיע אותו הצדיק באמרו כי ישים )זצוק"ל אריה לייב ר'(הצדיק  אל 'הסבא משפולי' הואשבור ומודאג נסע 
מנדל עדיין היה מלא  .כדאי מאוד להשתדל לקבוע את מועד המשפט לפוריםכי  ,הוסיףהרב מבטחו בה', ו"ישועת ה' כהרף עין".  את

אשלח מטעמי הסר דאגה", השיבו ה'סבא', " "בעניין זה -דאגה ושאל בהיסוס: "מה אטען בבית המשפט כנגד כל הראיות שיציג התובע?"
  ".הוא יחבוש כובע לבן ויעטה כפפות אדומותלזהותו?", תמה, והצדיק השיב: " ". "וכיצד אדעבבית המשפטסֵנגור מצוין שיְיַצג אותך 

  

עבודתו של הסנֵגור והוצאות  מנדל התמלא שמחה לנוכח הצעתו הנדיבה של הרבי. הוא חש אסיר תודה ושאל: "כמה אצטרך לשלם בעבור
מוכן לקבל עליך  האם אתהויתומה, וזקוק הוא לסכום כסף גדול כדי להשיאם. " חייך הצדיק ואמר כי זה עתה זכה לשדך יתום הדרך?".

ההוצאות הראשונות והתחייב לשלם את  במקום נתן לצדיק סכום נאה בעבור - ", שאל. מנדל הסכים מיד, ובואת הוצאות חתונתם?
כדי  ,מברק לרבי ותו ליום פורים. מיד שלחמאמצים והשתדלות הצליח לשנות את מועד המשפט ולקבוע א ולאחר חזר לעירוהוא  השאר.

ובנות כדי י מלעיתים בדרכים מתמיהות ובלת שיכין את הסנֵגור מבעוד מועד. פורים בא. חסידיו של 'הסבא משפולי' הכירו את דרכו לנהוג
  לפעול ישועה ליהודים, אולם אותו פורים היה מיוחד במינו. 

  

משפטו של היהודי מנדל  הרבי, העלה ה'סבא' בקשה מיוחדת: מבקש הוא לערוך את ןפורים, כשהתאספו החסידים סביב שולח בליל
והעמידו את רב העיר בתפקיד ה'שופט', ואליו צירפו עוד שני  הזקוק לישועה. אולם בית המדרש נהפך ל'בית משפט'. החסידים התארגנו

כי הוא יהיה  ,בשלב זה התערב הצדיק ואמרים שהיו 'עדים'. דל', וכן שנינהנאשם 'מ 'שופטים'. אחריו בחרו את ה'תובע' וה'מלשין' ואת
  הסֵנגור.

  

בשעה שדיבר  ולברוח. כיצד העז לגזול את רכוש המדינההמשפט נפתח. תחילה קם ה'תובע' והחל להציג את חומרת מעשהו של מנדל, 
כי  ,נה לו הפתעה. ה'עדים' הפכו את עדותם וסיפרונכו צחקו החסידים ולגלגו עליו. ה'תובע' ניסה לבסס את טענותיו, וזימן את העדים. כאן

  שיעליל עליו אם לא ייתן לו כסף.  ,על מנדל אין זו אלא עלילה, שכן הם שמעו בעצמם את האיש מאיים
  

א גדולה לבנה ועל ידיו עטה כפפות אדומות. שקט השתרר באולם, והו כעת הגיע תורו של ה'סנֵגור'. 'הסבא משפולי' הניח על ראשו כיפה
כיצד היה מנדל טרף לעלילה שפלה, אשר לא יאה כי ממשלה נאורה הסביר באוזני ה'שופט'  פתח בנאום חוצב להבות. בטוב טעם

 הדברים היו משכנעים מאוד וגם  להאמין לה, ולכן אל לה להיכנע ללחצים המופעלים עליה מצד ממשלת רומניה. כרוסיה תאבה
היה אלא לַזכותו בדין  בסיום דבריו לא נשאר כל ספק בצדקתו של מנדל, ולשופטים לאם. מרגשים ביותר, עד שנגעו ללב כל השומעי

נפש. קריאות - המשפט ובכלל זה דמי עגמת הם לא הסתפקו בכך ואף חייבו את ממשלת רומניה לשלם למנדל את הוצאות ולשחררו.
  מחת הפורים.כמיטב מסורת ש שמחה פרצו מפיות החסידים, וההתוועדות העליזה חזרה להתנהל

  

החסידים ושאלו  כי זכה במשפט וכי בקרוב יבוא לשפולי. כאשר בא לעיר הקיפוהו ,מיד במוצאי פורים הגיע מברק ממנדל המבשר
"נאומו הנלהב והמשכנע ִהטה את לב   כי אכן הסֵנגור ששלח הרבי היה מוצלח ביותר. ,בסקרנות כיצד התנהל המשפט. הוא סיפר

בקול נרגש. עוד סיפר כי למזלו הגדול חייבו השופטים את  כן הכריזו השופטים על הזיכוי המוחלט", תיארהשופטים, ותיכף לאחר מ
מנדל החל לחזור על שוב שאלו החסידים: "מה הייתה טענתו של הסנֵגור?".  נפש.-ממשלת רומניה בהוצאות משפטו ואף בדמי עגמת

ממה שהשמיע הצדיק בנאומו במהלך המשפט המבויים  ,מילה במילההלוא הדברים הם בדיוק  הדברים, ותדהמה אחזה בחסידים.

 עמד על מפתן הדלת, בטרם פצה הגיע תורו של מנדל להיכנס אל 'הסבא' ולהודות לו על הסנֵגור הנפלא. כאשר פורים!... בעת סעודת
  "...נו מנדל, האם היטיב הסֵנגור ששלחתי למלא את תפקידו?את פיו, חייך הצדיק ואמר: "

  

   

       הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל              הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                         הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        יוסף בן גורג'יה  עובדיההרב 
                  מאיר מורד בן שושנה ז"ל       נחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל הרב מ        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                                                                                    משה בן רוזה ז"ל                                נעמי בת כתון ע"ה  

    הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל                            בה ז"ליצחק בן חבי            ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
                     דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל                          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                                                                קוט ז"למסעוד בן ימסודי בת חביבה ע"ה                            

  ז"ל ם בן פרחהסליאסתר 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 חגיתספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                                                                            יפה בת רבקה ע"ה                               אורה בת נעימה ע"ה
               ז"ל יהודה בן סעידהשא אסתר בת זהרה ע"ה                 ישרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

                                   אלכל נשמות עם ישראברהם בן דינה ז"ל                               אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        
  

 לע"נ

 תנצב"ה

הֻמְפָלCה יְ�	עָ   
 

 
 

  
  

  עותקים! 5500-כידוע העלון ב"ה יוצא בכ מון העלון.יממחצית השקל לטובת בהעברת יע לנו ימקוראי העלון לסמבקשים אנו 
  הדפוס וחייבים את עזרתכם. אנא סייעו לנו בטרם יהיה מאוחר מדי !!!- אנו נמצאים בחובות מול בית

  כידוע העלון אינו מכיל פרסומות. זכות המצווה תעמוד לכם אלף המגן 
  קיימא, פרנסה בשפע וכל מילי דמיטב-זרע בר בבריאות, הצלחה, נחת מהילדים, שידוכים,
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