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  תַה��לַ ל עַ ה ַהַ�ֲחָ�בָ  -םְקדִֹ�ית 	ֲחֵרי מ�

 

 

 

  530 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

  ה"| תשע םיְקֹדִׁש ת ַאֲחֵרי מוֹ ָּפָרַׁשת  
 

  ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 

ן רצים קדימה. ילפנות מקום לאלו שעדי
 גד (גדל) אייזנר כרבילימים התפרסם 

משגיח בישיבת חידושי הרי"ם ששימש כ
  בתל אביב.

  

שאל לפתע שוקלד?", האם אינך אוהב "
אינו  כי הבחין בואחד מן המשוחררים ש

. "אני נהנה שאחרים אוכלים", נוטל ממנו
הגיעה התשובה. שש שנים של תופת לא 
הצליחו לכבות את האש הבוערת של 

  אהבתו לרעיו...
  

גם בתקופה האחרונה של לחייו, בהיותו 
, ניכרה בו המחשבה הרפואהמאושפז בבית 

  על הזולת לכל מחשבה אחרת.
  

להנעים את מזג  מאוורררצו להביא לו 
, אך מעט את חוליו ויר ולהקל מעליוהאו

הרב כבוד סירב בכל תוקף. "מדוע אין  רבה
מסכים שיביאו עבורו מאוורר?", שאלו 

  הסובבים. 
  

: ִלֵ"נ את תשובת הרב יש לחרוט על לוח 
ות ָהְרפ ִאי עושה כל כך הרבה עבורי, ו"הצ

וכל כך משתדל, אם יביאו לי מאוורר 
מה שהם הם יבינו, שלא מספיק מהבית, 

  ". עשו... איך אפשר?!
  

מכך אנו הקטנים יכולים רק להבין וללמוד 
  פרק מאלף ב"ואהבת לרעך כמוך".

 

ודואג לסדר  אנוכיהאדם מטבעו הוא 
לעצמו את כל ענייניו, ורק לאחר שהוא 

רק חש את עצמו, מאורגן ומסודר היטב, 
הוא מתפנה להרים את עיניו ולהתבונן אז 

על הסובבים אותו ולהבחין, במה שחסר 
   להם.

  

מפליא להתבונן באנשים, אשר זְִ'כ  את 
חשבו קודם מידותיהם, כך שבכל עניין 

כל על זולתם, ורק לאחר מכן התפנו 
  לבחון את מצבם שלהם!

  

יום השחרור המיוחל שחתם את תקופת 
האימה של השואה הנוראה, התקבל על 
ידי שלדי האדם, שעמדו מאחורי גדרות 

  ַהַ(יִל באי אימון.
  

חיילים האמריקניים לתוככי כשנכנסו ה
המחנות והזוועה, התגלתה מול עיניהם, 
הם התקשו להאמין למראה האנשים, 
אשר איבדו כל צלם אנוש. ברצון להיטיב 

וזרקו הם חיטטו במנות הקרב שלהם 
  .לעברם שוקלדים

  

רעב של שש שנים התפרץ כמו לבת אש, 
אנשים רצו קדימה והושיטו יד, כדי לאכול 

  שוקולד.  - מן המתוק הזה
  

אחד עמד ביניהם ולא רץ קדימה, הוא 
העביר את מבטו מזה לזה וזז הצדה, כדי 

  בברכת שבת שלום 
  הרב אליהו חיים פנחסי

  מבשרת ציון -"דעין חמ"ק "רב ק

  

(ויקרא יט, יח) ו8ְַהְב7ָ ְלֵרֲע5 6ָמ�5 ֲאִני ה'  

 

ה"תשע ו' אייר 25/04/2015  

קדושים-אחרי מותת פרש  
שמואל א כ' -"מחר חודש": הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 18:39 19:52 20:41  

א"ת 18:57 19:49 20:38  

 חיפה 18:59 19:52 20:41

ש"ב 18:57 19:50 20:39  

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

  ע"ה לעילוי נשמת אורה בת אברהם עפג'ין
 

  

 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           רחל ברכה בת פדילה דליה
  ועיםחי הפקות ואיר   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

  זיווג הגון וכשר במהרה  
מי            אורן בן אסתר                       רונית בת סי

  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         ענת נעה בת מזל טוב

  יימאזרע קודש בר ק   
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       
  הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א

  יצחק בן עזרא     ברכה רחל  בן מאיר ישראל
  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         

  נחום בן כיריה        מוריה בת רחל ברכה      
  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                
              עינת בת רחל ברכה יעקב בן אסתר                

  כל עם ישראל
    

  

  

 , 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 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס

  לרפואת העלון מוקדש  
  ו"נה הייצחק בן פני

  נ ראובן עמנואל חיים בן סימה שירין"ולע

 

  ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע
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  ?מלון על מה עליו להקפיד-כאשר אדם מגיע לאולם או מבקש להתארח בבית
  
  

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

  

ש גוף חימום ובתוכו מדפים המיועדים להניח עליהם שבתחתית הארון י [מצויים כיום בעיקר במוסדות ומלונות]ארונית חימום 
קדירות או צלחות, וארונית זו אינה מיועדת לבישול אלא לשמירת חום או לחימום מועט של התבשילים המגיע לידי חום שהיד 

 לדעת מקורות: בה תבשילים שנתבשלו מערב שבת. וטוב לכתחילה לכסות את הכפתורים מערב שבת. השהותמותר ל סולדת.
רבים, ארון החימום נחשב גרוף וקטום. ובספר ילקוט יוסף (רנג, ה) כתב דטוב לכתחילה לכתוב פתק או לכסות הכפתור. וכ"כ בשו"ת אבני דרך 

  ח"ו (סימן לו).
  

קדירה ביום שבת לארונות חימום מותר לכתחילה, [באופן שאין חשש איסור בישול], ואין איסור "מיחזי כמבשל" היות  להחזיר
הליכות שבת (עמוד רטז). אולם לדעת בני  מקורות:ת החום שבארונות אלה אחידה, ואינה מיועדת לבישול אלא לחימום בלבד. ודרג

אשכנז המחמירים להחזיר אף בכירה גרופה וקטומה, גם כאן יש להחמיר. וכמ"ש בספר ארחות שבת (פכ"ז הנ"ה) להחמיר. ויש לציין כי בדגמים 
  ים את פתיחת הדלת, מסיבה זו יש לוודא שנוטרלו מפסקי הדלת.רבים ישנם רגשי דלת שמזה

  

על פי דעת מהריט"ץ (סימן רג) שאין  מקורות: כאשר הגוי מוציא את הבשר מתוך הרוטב על ידי כף מסננת, אין בו כלל איסור ומותר.
  סימן מח אות ו).ברירה בלח. ואף שיש מחמירין, על ידי גוי מותר לכתחילה. וכן פסק בשו"ת אבני ישפה ח"ה (

  

שהורתחו בשבת לצורך ציבור אורחי המלון, אף אם רוב הציבור השוהה שם הוא נכרי, אין להשתמש במים  ,דוד מים חמים
ון שהרתיחו מים גם לצורך האורחים היהודים. כ"כ אאמו"ר שליט"א ואף שהדבר נעשה על ידי נכרי אסור, כי מקורות: לצורך שתיית קפה ותה.

כאשר רוב האורחים השוהים בבית המלון הם גויים כגון בחוץ לארץ, וגוי הרתיח מים בשבת  אולם. דבר (עמוד רמט)בספרו ודבר 
  בכמות קבועה ולא לפי כמות האורחים, מותר.

  
  
  
  
 

  

 ודה צדקה זיע"א והזמינו לומר דברי תורה ומוסרהירבי חכם  פעם אחת בשבת קודש נכנס אדם לביתו של ראש הישיבה
 !נחרד ראש הישיבה בליבובכתובת הבית בו תיערך האזכרה,  שהתקיימה לעילוי נשמת אביו המנוח. כשנקב הלהבאזכרה 

 ללא הרף בעוברים ושביםל"ע וירו  'שיך ג'ראח'שכונת  וצלפים עמדו על גגות, )1948( תש"חה'הימים היו בערב מלחמת 
הביע את הסכמתו לא סירב הצדיק ו ,למרות זאת ת.היה ממוקם סמוך מאד לשכונה מסוכנת זא בית זהופגעו באנשים. 

   להגיע לאזכרה.
  

ללשכת הצדיק  הגיעזומן. ראש הישיבה רבינו, הוכרז על גיוס כללי וגם  ת השחרור, מטבע הדברים בשל המצבכשפרצה מלחמ
שבועות  "לפני לו: בראש הישיבה ותפסו בידו והכניסו למשרדו ואמר שהבחין ,הגיוס והמתין לתורו. לפתע עבר קצין בכיר

ון שכך, ווכי ,הרבנים חששו לבוא מפאת הסכנה, רק כבודו הסכים והגיע וכל, ז"לספורים ערכנו אזכרה לעילוי נשמת אבינו 
תוך דקות  הצבא, ומן הראוי לשחררך מהגיוס ותמשיך לחזק את עמנו". הנך ממלא את תפקידך נאמנה יותר טוב מאנשי

  ור" לראש הישיבה.ספורות חתם הלה על "תעודת שחר
  
  
  
 
  

שהיה נושא כדי חלב כבדים ומכתת את  ,מצדיקי ירושלים, התגורר חלבןזצ"ל שהיה קל מילצקי ירבי חיהצדיק בשכנותו של 
דרכו בל את טרחתו, ובמשך תקופה ארוכה נהג לעצרו מדי יום 'יפות ברחובות העיר לחלוקת החלב. ראה רבי חיקירגליו הע

שר י, פורק מעליו את כד החלב הכבד, מירבינו לבקשת במאור פניםמיד החלבן היה נענה  רו גפרור.ולבקש ממנו להצית בעבו
   את גבו הכפוף ונאנח בהקלה, ולאחר מכן היה מבצע את מבוקשו. 

  

 וכי אין אתה יכול לרכוש קופסת"אבי היקר, דבר תמוה בעיניי, ואבקש תשובה. שאל: ו אביו על מעשה הצדיקפעם תמה בנו של 
ומדוע את תשובתו של רבינו יש לחרות על לוח לבנו. " ?".להטריח את החלבן מדי יוםמוצא לנכון גפרורים לעצמך, ומדוע צריך 

רואה אני את החלבן ואת טרחתו הגדולה בנשיאת כד החלב הכבד, ומבקש אני ממנו את בקשתי י? ילא תבין את מעש
לו הייתי פונה אליו ומבקש ממנו לנוח ודאי היה יעט מעמלו. אבאמתלה כדי לגרים לו לפרוק את הכד הכבד ולנוח מ

ודאי לא יסרב, ולכן עורך אני  -  כדי שלא לעכב את חלוקת החלב לילדי ישראל, אך בשביל לעשות חסדוזאת מסרב, 
 ."ר ולהחליף כחותחבולה זו כדי לגרים לו לעצ

  
  

  

  
ק ג'ֵחלֶ  -הַהֲאָרחָ י �ָב7ֵ ת ְמל�נ� –��ֵאל �ֵמִ�יב ַ<ֲהָלָכה   
 

הע�Aֶ א ה� ְלַעְצמ� -הע�Aֶ ם ֶ�8דָ ה מַ ל 6ָ   
 

 ַBAִהְח<�לָ ְ<תַ  דֶחסֶ ת ֲע  
 

  ְמנ�יִיםְמנ�יִים  ַהְקCַָ�ת ֶהָעל�ןַהְקCַָ�ת ֶהָעל�ן  ִלְ�ֵאל�ת ַ<ֲהָלָכהִלְ�ֵאל�ת ַ<ֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנ�ת ָלַרבָנא ִלְפנ�ת ָלַרבלשאלות לשאלות 

  ֵאִלBָה� ַחBִים DְִנָחִסיֵאִלBָה� ַחBִים Dְִנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְ<טֵ ְ<טֵ 

  

  , , ִז��ג ָהג�ןִז��ג ָהג�ן, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפ�8ה ְ�ֵלָמהִלְרפ�8ה ְ�ֵלָמה, , ְלִע�Gי ִנְ�ַמתְלִע�Gי ִנְ�ַמת    ִנ7ָן ְלַהְקCִי� ֶאת ֶהָעל�ןִנ7ָן ְלַהְקCִי� ֶאת ֶהָעל�ן

  111155667733--00550044  ""בטלבטלָנא ִלְפנ�ת ְלִליא�ר ָנא ִלְפנ�ת ְלִליא�ר   --""וכווכוָרה ִ<ְת��ָבה ָרה ִ<ְת��ָבה ֲחזָ ֲחזָ 

  9080590805ִמ�Kד ִמ�Kד . . ְמַבJֶֶרת ִצ�BןְמַבJֶֶרת ִצ�Bן  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה<Aֶֹם ַה<Aֶֹם   '', רח, רחֲעב�ר ִליא�ר ַעְצמ�ןֲעב�ר ִליא�ר ַעְצמ�ן: : 6ְתֶֹבת ַהַ�ֲעֶרֶכת6ְתֶֹבת ַהַ�ֲעֶרֶכת

  

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

  ::ֶאלֶאלְ�ַלח ֶאת 6ְת�ְבֶת5 ְ�ַלח ֶאת 6ְת�ְבֶת5 ,  ,  ִמיֵדי ָ�ב�עַ ִמיֵדי ָ�ב�עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  
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 )1760(נולד בחג השבועות בשנת ה'תק"כ  -זצ"למראפשיץ הורביץ נפתלי צבי הרב  
וה אמר ומצ-אחרי הבר מלאו לו י"ג שנים כבר סיים את הש"ס. בעיר בראד. עוד בטרם

לאחר נישואיו  .אצלו ואין לו מה לעשות ,שאין לו מה ללמדו עוד ,רבו הגאון ר' משולם
בהיותו כבן כ"א בהמלצת רבו הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימינוב התגורר בעיר דוגלא. 

ם אלימלך'. בתחילה סירב ולאחר מכן נסע ללז'נסק אצל ה'נוע אב"ד ראפשיץהתמנה כ
לקבלו מחמת ייחוסו אולם רבינו בכה והתחנן ואף נפל ארצה מתעלף ודם החל זב מגרונו 
ור' אלימלך קיבלו ואף רבינו נעשה לתלמידו המובהק. עוד העיד בעל ה'נועם אלימלך' על 

  הרבה לנסוע אל גדולי מצדיקי הדור.. שיש לו גילוי אליהו בכל עת שירצה ,רבינו
  

גם כשישב בסעודה עם  הקודש.-בעל רוחגאון. ותן מופלא. הרבה להסתיר את מעשיו. ענו
עד ששום אדם לא היה מכיר  ,העלים הדבר כ"כבגודל חוכמתו  -כשהוא מתענה ,אנשים

וכן הסווה את מופתיו. מימיו לא נשמע ממנו דיבור שיהיה  יניויבזה. וכן היה מתנהג בכל ענ
(מקום רבנותו של בלינסק יץ שנים רבות ולאחר מכן כיהן נוטה לצער ישראל. כיהן בראפש

המגיד הק' נפטרו גדולי עולם, ביניהם  )1815( תקע"הה'בשנת  ., סטריז'וב וסאנוקאביו)
חיפשו לעצמם  םו'החוזה הקדוש' מלובלין. חסידים רבי מרימינוב, ר' מנחם מנדל מקוזניץ

י"א אייר -נפטר ב לו עליהם את מרותו.שקיב ,צדיק אליו ילכו ואל רבינו נסעו אלפי חסידים
   וט הסמוכה לריישא.‘לאנצפולין עיר בשנים. ציונו  67-. חי כ)1827( תקפ"זה'

  

 ).לינסק(רבה של ר' מנחם מנדל רובין  :אביו .(מצד אמו) מהמבורגר' יצחק הורוביץ  סבא:
  הנגיד של  בתו :אשתו .מצאצאי השל"ה הקדוש) -מהמבורגבת ר' איציק'ל (מרת בילא  אמו:

  ר' אברהם חיים מלינסק, ר' אליעזר מדז'יקוב  בניו: .הירש גאלהאמר מעיר דוקלאר' 
  .(מחבר ספר "אור ישע")אשר ישעיהו רובין ר'  חתנו: ור' יעקב מקולביסוב.

  

יעקב לורברבוים  ר', מרדכי בנט 'ר, )אב"ד טיסמניץ( ר' משולם איגראדודו,  מרבותיו:
ר' מנחם מנדל , (בעל ה'נועם אלימלך'), ר' אלימלך מלז'נסק )'חוות דעת(מח"ס 'מליסא 
  . )המגיד מקוז'ניץ(ישראל הופשטיין  'ר ,)החוזה מלובלין(ר' יעקב יצחק הלוי הורביץ , מרימנוב

  

ר' אלימלך , , שימש כאדמו"ר מספינקא)הי"ד 'חקל יצחק'בעל ה(יצחק אייזיק ר'  מתלמידיו:
הירש ר' צבי , , ר' מאיר מאפטא)'דברי חייםמח"ס '(ז מרודניק, ר' חיים הלברשטאם מצאנ

"ס חמ(יעקב צבי יולס מדינוב  'ר ,)'בני יששכר'ה(צבי אלימלך שפירא מדינוב  'ר, מרימנוב

רבה (ישראל דוב בער גילרנטר  'ר), חסידות אלעסק(מייסד חנוך הניך מייער  'ר ,')קהלת יעקב'

  אשר ישעיהו רובין.' , חתנו, ר)של סטאפטשעט, סטריז'וב ויאשינצה
עשר • אמרי שפר• מועדיםעל התורה ועל ה - זרע קודש• ילה שלוחהיא• מספריו:

 אהל נפתלי•דברי חסידות  -צחצחות
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 ,השבבים והקיסמים ריםבחצר היו פזוכדי להשימם בתנור. אולם הביאו עצי הסקה וביקעום בשל הקור הגדול ו ,נו אל החצר בחורףיעם יצא רבפ

הולך כל הכסף שמגיע לכאן, העצים  לאן ,הנה אני רואהלהפתעת הכל פנה הרב באומרו אליהם: " אנשי הבית. שנשרו מן הביקוע ולא אספום
  .'פכים קטנים', ולא הבינו את פשר הכעס על !"הביתה ולא טורחים להכניס את הקיסמים ,עולים כסף רב

  

נטל  שלג, ינו גלגולישערך שם רבמכך והבין אביו של  ומצא שם את נעליויצא לחצר  )הרה"ק מדזיקוב(של רבנו  בנוולמחרת היום ירד שלג 
כל כך  מה הרעש, אם תופסים את האבא הזקן צריכים: "נוי. אמר לו רב?"מה זה עושה בחוץ"אבא,  :אביו הרה"ק מדזיקוב את הנעליים ושאל את

, ולא בשל העובדה, כי השאירום בחוץ והיות שלג ילערוך גלגול ון שהם הפריעוהווכייתה יהקיסמים העל שדברי רבינו ואז הבינו  "לשמוח?
  .ועשה את מעשיו בצנעה, לא חפץ לגלות להם סיבת הדבר

 ,אוד וחשבוהשיב ברמז בידיו, ובניו ואנשי שלומו נתייראו מ ועל מה שהיה נצרך בנחיצות ,ובתוך ימי חוליו לא דיבר שום דיבור ,חולההיה עם פ

לדבר, על כן לא ידעו מהי  עד שלא יוכל ,כי לפי השערתם אין המחלה כבדה כל כך ,אמנם הרופאים המבינים העידו שניטל ממנו ח"ו כח הדיבור,
   .הסיבה לכך

  

 ,לי עתה לפחותנא ום אמור מכל מק .י יכול אתה לדבר, אלא שאינך רוצה לדברילפי ראות עינ ,אברהם חיים זצ"ל ואמר לו : "אבי 'נכנס אליו בנו ר
יחוד, אולם עכשיו נחלש מוחי יבני, מיום עמדי על דעתי לא דיברתי דבר וחצי דבר בלי פיו הקדוש ואמר : "אביו את מהי סיבת הדבר". פתח 
  ". פוא בלבי, אבלום פי מלדבר כל עיקריח לנהוג כך, אמרתי אומחמת זקנה, ואין בי כ

אולם ללא הועיל וכך עם הזמן השלימו עם אסונם.  -הם לקחו את הילד לטובי הרופאים. ל"ע ה ילד משותקעיירה ראפשיץ התגוררה משפחה ולב

. הגשר כה צר, לעבור לבית מדרשו דרך גשר צר הנוטה על פני הנהרהורביץ דרכו של הצדיק רבי נפתלי צבי הרי יום אחד יעצו לבני המשפחה: "
   "....ויפריע לרב בדרכו, ואולי התשועה תצמח מכך ת הילד המשותק על הגשרהניחו אעד כי רק אדם אחד יכול לעבור בו. 

  

, והילד, כצפוי, חסם את ובלימודו כשהוא שקוע בשרעפיוהמדרש -בדרכו לביתעלה הרבי על הגשר שמעו הוריו לעצה ושמו את בנם על הגשר. 
הילד ופינה  ויהי אך יצא הדיבור מפי הצדיק, מיד קם..." !קום" :והורה לו על כן דחקושהילד השתטח שם להנאתו  ,חשב הרבי לתומודרכו. 

  )באהלי צדיקים(ותהום כל העיר על מעשה הרפואה, ויהי פלא  את המעבר!

ץ זצ"לֵמָראDְִ�יץ ה�ְרִביי ְצבִ י ַנְפ7ָלִ ָהַרב  -ִאם ִרא��ִנים 6ְַמְל8ִכים  
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טוב המעובד מתוך העלון הנפלא לפנינו מעשה מדהים,  כי הקושי העצום בחיי האדם הוא העבודה על מידותיו. ,אין ספק
  שנים ושמו היה  ומיוחד היה בעם ישראל לפני מספר דודי ברוורמן שליט"א: "יהודי חשוב באותו סיפר הר לחסות בה'

כיום בבתי מדרשיות רבים. ר'  המפורסמות של חיבור הרמב"ם המצוי מוכר כאחת ההוצאותשמו . זצ"ל ר' שבתאי פרנקל
, אותם מכל העולם סקי הרמב"םמנת לאסוף את כתבי ופ תלמיד חכם עצום אשר מסר נפשו על שבתאי פרנקל היה יהודי

שימצא יוכל לחולל  ,הרמב"ם מפני שידע כי כל כתב יד חדש של ,מטרה זוהכתב. את כל חייו הוא מסר למען  ערך וסידר על
   'מכון שבתאי פרנקל'. - שמו הוא פתח מכון מיוחד אשר היה קרוי על בכל עולם התלמוד וההלכה. על כן, מהפך

  

ואין נמצא כמוהו  אשר כמעטשבתאי, מעשה מדהים,  המכון, אשר היה יד ימינו של ר' ה' סיפר סגןלאחר פטירתו, בזמן 'השבע
לא היה מדובר בכתב  מציאה מיוחדת ונדירה של הרמב"ם. "באחד הימים, נודע לר' שבתאי על :ה סיפור המעשה, וכך היבימינו

אשר יכול לחולל מהפכה  ,גלומים לא באוצרותשכתב הרמב"ם, המ ,בקונטרס עתיק ביותר ומיוחדאלא  יד פעוט ובודד,
אין לאף  נמצא במוזיאון מיוחד במצרים, אשר הקונטרס העתיק בן מאות השנים -, אך ישנה בעיה אחתעולם התלמוד בכל

  . לגעת בו אחד רשות להתקרב אליו או
  

 . הוא פנה למוזיאון במצריםל מחיר, הוא החליט להשיג את כתב היד בככמטרה עילאית ושם זאת לנגד עיניומיודענו שמע זאת 
אינו עומד למכירה", הודיעו ועתיק  נכס מצרימדובר ב" המוזיאון סירבו בכל תוקף. וביקש לרכוש את הקונטרס הנדיר, אך בעלי

, במשך שנים לגאול את הכתב ולהביאו אל בית המדרש. הוא החליט כי יעשה הכל על מנתהתייאש,  לאהלה המצרים. אך 
מנת  במשימתו, ואף נתן כספים רבים לאנשים על במצרים בעלי השפעה היכולים לעזור לו עם אנשים רביםניסה לדבר 

  לא עלה הדבר בגורלו. אך שינסו להשפיע על בעלי המוזיאון,
  

 הרמב"ם, רבם של היהודים, כה מבוקש, הוא הביקוש אחר אותו קונטרס עתיק של כי ,באחד הימים, כאשר ראה בעל המוזיאון
אינו  אך עלותו של הכתב מגיע לסכום אגדי, אשר כי מסכים הוא למכור את אותו כתב יד נדיר, והודיעהתעשר יט להחל

  בנמצא אף אצל עשירים וגבירים.
  

 .סכוםהאת גייס לע"מ  'עולמותהפך ' הוא, 'קפץ על המציאהעל אף הסכום העצום, שנקב בעל המוזאון 'ומיודענו, שמע זאת 
הצליח בחסדי שמים  - וייגעטרח , עמלשלאחר  בעבור כתב יד של הרמב"ם.לא הוציא בעבר מעולם מדובר בסכום עתק, ש

 –שכנועים והוצאת הון עתק  , לאחר שנים שלוצלחתבשעה טובה ומ ניגש אל בעל המוזיאון.מיד והדרוש  גייס את כל הכסףל
הדפים ומאות שנים, בן הספר היה כה ישן,  .מיודענולידיו של  והמיוחד של הרמב"ם בכבודו ובעצמו הגיע החיבור העתיק

   ., חס וחלילהפגםיעל מנת שלא י ,לנהוג בו משנה זהירות הכתב היה עדין ביותר, ועל כן היה צריך. שבו היו כה חלשים
  

 בדרך כלל, כספת מיוחדת הוכנה עבור אותו כתב עתיק. כבר מזה שנים רבות. היה זה יום מיוחד ושמח, כמוהו לא ידע המכון
 מנת שיהיה עותק של הספר. תחילה מצלמים את כל הדפים שבו, על יד עתיק ונדיר של הרמב"ם למכון, כאשר מגיע כתב

לחדר מיוחד  הקונטרס הנדיר של הרמב"ם ונכנס עמו כשבידו עטוף ושמור בהגנה מיוחדת, והנה, מגיע ר' שבתאי פרנקל למכון
עמו בהתרגשות  שיהא שותף ,ר' שבתאי קרא לסגן המכון י רשות כניסה.אנשים מסוימים בעל ושמור במכון אליו נכנסים רק

אשר שנים עמלו על  ,בדיקת הקונטרס -מי לא רצה להיות נוכח באותו מעמד  הקונטרס בפעם הראשונה. העצומה בקריאת
  והון עתק נשפך עליו. ,להשיגו מנת

  

  בחדר עם  ישההבו ש ,הכין לצורך הזמן אותו כשבידו אוחז ספל קפה גדול הסגן נכנס אל החדר המיוחד בהתרגשות,
 ,האדיר והנדירבספר העדין, בעל הכתב  ורעדה על השולחן המיוחד ונגע בעדינות הניח את הספר ברגש מיודענושבתאי.  ר'

 והנה, בעוד ר' שבתאי וסגן המכון עומדים כי הוא מצא פה נכס לעם ישראל. ,הרגיש שכבר היה חלש במשך מאות השנים. הוא
שהיה מרוכז בקריאת הקונטרס,  אחזה בספל קפה, בטעות גמורה, תוך כדי אשר ,ידו של הסגןבהתרגשות ליד הספר, 

  אותו בצבע שחור רב של הקפה. כליל הישר אל תוך הקונטרס ומילאה נשפכה
  

ותו רגע בא נדבקו זה לזה והושחתו. העדין נמחק כמעט כליל והדפים הרכים הקונטרס המיוחד ספג מכה קשה, הכתב
מה ניתן לעשות  ה, ואז יצא מהחדר.יהוא עמד לשני ידע הוא את נפשו. ר' שבתאי היה המום. המכון ולאמנהל הזדעזע סגן 

 לאחר כמה שניות חזר הוא אל החדר יתה הון עתק?!.יה אשר במשך שנים ניסו להשיגו ועלותו כאשר חיבור כה נדיר ויקר,
רצו שהרמב"ם הזה יגיע לעם ישראל,  כנראה שמשמיים לאואמר לו עם חיוך: " ןכשבידו ספל קפה חדש, ופנה הוא אל הסג

נו. עם אמונה יאנשים כאלו גם בימ שיש ,נדהמו ישבעה'כל השומעים שנכחו ב ".אשם כלל וכלל, קח ושתה את הקפה אינך
  וכל מה שנעשה בעולמנו זה בהשגחה מופלאה... ,מה' שהכל
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