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  ְנק�ָדה ִח��ִבית ַ���ַלת -ְמצָֹרע-ַתְזִריעַ ת ָ�ָר�ַ 
 

 

 

 426 ִּגָּליֹון                                      בס"ד                                                                             
 גתשע" ,עְמֹצרָ -ַתְזִריעַ  תָּפָרׁשַ 

 

  ַהִּגָּליֹוןת ּׁשַ ְקדּוָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.     ָנא ִלְׁשֹמר ַעל 
 

זצ"ל אברהםר' הרה"ג בן  שלוםיוסף ר' ְלע"נ הגה"צ  ֻמְקָּדׁש ֶהָעלֹון  

 איתנה , פרנסה טובה ובריאותש"קז
 סודימוגלית בת לאליהו ניזרי בן ימנה 

 

  לעילוי נשמת העלון מוקדש  

  ע"ה פנינה בת פלורה
 

  רפואה שלמה   
   לאיידה חיה בת אסתר

   איריסולילד אלחנן רפאל בן 

  

 העלון מוקדש להצלחת  
  ישי בן גילה                   יצחק אריאל בן טובה

  וב"ב חייםחגי              יניב בן גילה

  שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 

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

  נהארז בן שוש       יהודה אריה בן רחל ברכה
  רונן אברהם וב"מ        עינת בת רחל ברכה    

ארז מזרחי וב"ב           רחל ברכה בת פדילה דליה
  עמית בן רבקה          נעם יצחק בן רחל ברכה

  בשפעויוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות 

ודנה  שלמה בן רקפת              נטלי בת יונית 
                           דוד

  זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי            

  סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
  עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

  חגית בת גילה
                         

  זרע קודש בר קיימא   
אליהו נזרי בן ימנה                     גלית בת מסודי                 

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
  סיון בת אסתר

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

 הרה"ג יעקב חי בן מרגלית שליט"א
  הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א

  ראיצחק בן עז     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            -ברכה בת עכה

  ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

יהודה בן סעידה             עינת בת רחל ברכה                 
         נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     

      אקבאל בת נושפארין     שירה שילת בת אורלי  
תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה בן רחל         

               דניאל רפאל בן חגית               רחל בת זוהרה
                  –מירה בת מונאבארו אליהו בן גוהר פנינה    

  נחת מכל יוצאי חלציהם             
  מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

  טובה בת אורה      דה אריה בן רחל ברכהיהו
  שלו בן מזל פחימה        

  כל עם ישראל
    

 גתשע" ג' אייר 13/04/2013

מצורעמצורע--תזריעתזריעפרשת פרשת    
ז ב מלכים -"וארבעה אנשים" הפטרה:  

ב. י"ח לעומרפרק  -אבות   
 

 

 

 

     כניסה  יציאה  ר"ת

  י"ם 18:27 19:43 20:31

  ת"א 18:45 19:47 20:28

  חיפה 18:37 19:47 20:30

  ב"ש 18:46 19:44 20:29

  וב"ב יהודה אריה בן רחל ברכהורפואת להצלחת לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ו
  

ומשבחים ומעודדים אותו לחיים חדשים, 
מקלסין אותו ומרקדין לפניו, אף מחבקים 

ת וומנשקין אותו, ומתאמצים לקיים מצו
  שמחת חתן בכל ההידורים. 

  

וכן אין הכהן רואה נגעו בז' ימי הרגל כדי 
התורה אומרת  שלא יצערנו במועד.

שלא לצער  ,"(דברים טז,יד) ָ# ְ"ַחֶ!�"וְָ�ַמחְ 
אף לזה שציער את ֲחֵבר5 בלשון הרע 

אף שמן  והשפיל אנשים בגסות רוחו.
שכל אלה שהוזקו ונהרסו  ,ההכרח היה

אותו המשתתפים בכלולותיו של  ,ממנו
יעלימו עין וישכיחו את עצמם מכל  ,החתן

   חסרונותיו של החתן דנן.
  

ולחטט בדיני  אולם להפך, במקום לראות
נגעיו, מה שעלול להביא אותנו לידי 

עלינו שהוא מצורע מוחלט,  ,ההחלטה
להתאמץ להפוך בזכויותיו, ולמצוא, 
למרות הרגשתנו הראשונה, את כל 
הצדדים החיוביים וההגונים שבחלקי 

   נפשו.
  

לכמה גבורה נפשית זקוקים אלה 
המשתתפים בחתונה כזו, כדי לקיים 

דין הה, למרות גזר מצוות שמחת חתן וכל
האפשרי והצפוי להיות נחרץ על ידי הכהן 
כעבור שבעת ימי המשתה, עד כדי כך 
 זירזתנו התורה שנדע לשלוט בנפשותינו!

  ויקרא]. -[מדברי הגר"א זיצי'ק זצ"ל ספר אור חדש

, יש יום שאין אתה רואה בו -"ירש רשיפ
מכאן אמרו, חתן שנולד בו נגע נותנין לו כל 
שבעת ימי המשתה. וכן ברגל נותנים לו 

  שבעת ימי הרגל.
  

הנה לימוד גדול נובע לנו מהדין הנ"ל הגע 
הלא מפאת אפיו טא, בעצמך, המצורע החו

וטבעו שהיה מלשין, מוציא דבה, מפיח 
, הלא שנוי כזבים ומטיל איבה בין הבריות

ובזוי ומתועב אצל הבריות, שמקובל וידוע 
להם שאין צרעת באה אלא בעקבות לשון 

  הרע וגסות הרוח.
  

סגר ונחשד יבעל הנגע הזה שעומד לה
יודעים כל ומעותד להיות מוחלט למצורע. 

שהוא בלשונו הרע הפריד  ,מיודעיו ומכיריו
בין אחים, השליך מדנים במקומות השלווה 
והאהבה היו שוררות שם. השניא איש על 

זיון הוא יוביתר ב אשתו ואשה על בעלה.
שהיה מטיח דברים כלפי  ,רשע לפני המקום

מעלה, וסר מדרך המצוות, שכגון זה מאוס 
' והקנאים ובזוי הוא לחרדים על דבר ה

  למצוותיו.
  

ובכל זאת ובכל מקום הורנו חז"ל, חתן שהוא 
חלט, והוא יסגר ולהיבחן ולהימנוגע ועומד לה

חוגג ונכנס לחופה, נותנים לו כל שבעת ימי 
ודוחים את ראיית הכהן, לא המשתה, 

בודקים ולא מעיינים, ונותנים לו לשמוח 
   כדת וכדין של כל חתן.

  

יוצאים ובאים  היינו, אורחים ומוזמנים
מביאים מתנות ומתענגים, מפארים 

   בברכת שבת שלום
  יים פנחסיהרב אליהו ח

  מבשרת ציון - רב ק"ק "עין חמד"
  

  (ויקרא יג,יד) ""�ְבי5ם ֵהָרא5ת �5 ָ�ָ:ר ַחי יְִטָמא
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  האם מותר לאכול דג עם חלב?
  

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

  

 מותר לכתחילה לאכול גבינה ודגים בזה אחר זה בסעודה אחת, ואין צריך להמתין ביניהם כלל. וכן מותר להעלותם יחד על
  שולחן אחד.

  

הגרי"ש אלישיב בספר אשרי האיש (יו"ד א עמוד נו) כיוון  מקורות: מוצרי חלב שבו ג'לטין דגים, מותר באכילה אף לדעת הספרדים.
  שנפסל מאכילה בתחילתו.

  

אפילו לשיטות הסוברות, שיש משום חשש סכנה באכילת גבינה עם דגים יחד, אין זה אמור באוכל שומן של חלב, משום 
שו"ת רב פעלים  מקורות: .יחדחמאה עם לאכול דגים שומן הנקלט מעל גבי החלב, אין חשש סכנה כשאוכלו עם דג. ולכן מותר שב

עלה ח"ב (חיו"ד סימן י), כף החיים (סימן פז אות כד), הראש"ל בשו"ת יחוה דעת ח"ו (סימן מח) שלפי דעת הרופאים אין לחוש משום סכנה. וכן ה
ח"ז (עמוד כ). ויש שכתבו דהוא הדין שמותר לאכול דגים עם גבינה מותכת או גבינה צהובה, כי מסתבר שדינם כחמאה. בספרו הליכות עולם 

  הובא בספר להלכה (עמוד קכ).
  

  חתיכת גבינה שנפלה לתוך הדגים, אם יכול להוציא את חתיכת הגבינה, מותר לאחר הוצאתו לאכול את הדג, וכן להיפך.
  

הנוהגים שלא לאכול גבינה עם דגים יחד אפילו צונן, אף על פי כן מותר לבשל גבינה בקדירה, שבישלו בה אף לדידן בני ספרד, 
ראה ט"ז (יו"ד סימן קטז סק"ב)  מקורות: דגים ואפילו באותו היום, וכן להיפך. כי אין לחוש לסכנה בטעם גבינה ודגים בלי ממשות.

  שבטעם אין חשש סכנה. 
  

 .הראש"ל בספרו הליכות עולם ח"ז מקורות:ואפילו אין ששים נגד הדגים.  ,חלב, אין לאסור את המאכלאם בטעות נתבשלו דגים ב
  ואף הקדירה לא נאסרה.

  

  
  
  

  
  
  
  

  

למעלה  "ב"ה אנו ואשתי היקרה שלומית נשואים המעשה שניסה בעצמו את הדבר: שנשלח ע"י בעל ,לפניכם מעשה מדהים
לאחר שנישאנו,  ,שנים פרמס .הוריםלפני כעשר שנים. שנים רבות חיכינו לזכות להיות שנה וסיפורנו המרגש, מתחיל  עשריםמ

   .בטן-עדיין לא זכינו לפרי
  

 םעברנו טיפולי ויתעלה, שיזכה אותנו בילדים. בתחנונים ובתפילות לבורא העולם יתברך מדי יום ביומו העתרנו בבכיות, ,כמובן
כספים עצומים שפכנו מכיסנו על  להיפקד בזרע של קיימא ! שעדיין איננו זכאים ,אך ה' יתברך החליט ארוכים ומיגעים מאד,

התשובה קשה, ובפרט כשמקבלים את  טיפול אחר טיפול המלווה בצער ובחוויה וניסויים אצל רופאים רבים ושונים. טיפולים
"אין  דברי ר' נחמן מברסלב זיע"א:התחזקנו ב, כמובן ,אכזבות רבות וייאוש רב, אך שהטיפול לא הצליח.לאחר מספר ימים, 

   לבורא עולם בתפילות, בבכיות ובתחנונים. ", והמשכנו ִלְפנ0ת!אוש בעולם כלליי
  

 איזו'בערב ראש השנה אחד, חשבה אשתי:  טיפולים, שבכולם לא נפקדנו. 15 שנים וטרם נפקדנו. כבר עברנו פרעברו עוד מס
אזכה בזכותה בפרי בטן? אולי  שב"ה ,תחו של יום הדין? איזו קבלה אקבלבפ זכות נוספת יכולה אני להוסיף לעצמי ממש

  . וכך, אכן עשתה רעייתי היקרה. 'הלשון ללמוד מידי יום את ענייני והלכות שמירת באמת אתחיל
  

שנפגשנו ִעם מספר רבנים צדיקים  תוך כדי(בלימוד הלכות שמירת הלשון  זמן לא רב לאחר שהתחילה אשתי להקפיד
', כהודאה לה' על הודיה צופיה' שנקראה בשם ,להיפקד בבת יקרה ומתוקה שנות עקרות 12לאחר ינו ב"ה זכ) יםוחשוב

  שנה!. 12הישועה המתוקה שבאה לאחר 
  

שלומית  'שלומית' ותורתנו הקדושה מספרת על וחשבה לעצמה: רגע אחד! הרי שמי הוא המופלאה, ישבה אשתיזכייה לאחר ה
שלא להיכשל  ,להיזהר אם כן, אני שאף שמי הוא שלומית, צריכה ומדברת עם כל אדם ואדם. פטניתתה פטיבת דְבִרי, שהי

ולסיים את הספר של  ועד היום זכתה אשתי היקרה ב"ה, להתחיל כשולמית בת דברי ובלשון הרע, ואכן, מאז בדיבורים אסורים
  ת הלכות שמירת הלשון".בשיעורים רבים א פעמים בזו אחר זו והיא גם מלמדת שמירת הלשון מס'

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
בָחלָ ם עִ ג <ָ ת ֲאִכילַ  – �5ֵאל �ֵמִ�יב ַ�ֲהָלָכה  

 

ן5ַהָ?�ת ְ�ִמירַ   
 

  ְמנ�יִיםְמנ�יִים  ַהְקָ<ַ�ת ֶהָעל5ןַהְקָ<ַ�ת ֶהָעל5ן  ִלְ�ֵאל5ת ַ�ֲהָלָכהִלְ�ֵאל5ת ַ�ֲהָלָכה
  

  נ5ת ָלַרבנ5ת ָלַרבָנא ִלפְ ָנא ִלפְ לשאלות לשאלות 

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

  77664466663333--005544ְ�ֵטל' ְ�ֵטל' 

  

ֲחָזָרה ֲחָזָרה , , ִז��ג ָהג�ןִז��ג ָהג�ן, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפ�Dה ְ�ֵלָמהִלְרפ�Dה ְ�ֵלָמה, , ְלִע?�י ִנְ�ַמתְלִע?�י ִנְ�ַמת    ִנCָן ְלַהְקִ<י� ֶאת ֶהָעל5ןִנCָן ְלַהְקִ<י� ֶאת ֶהָעל5ן

  111155667733--00550044בטל' בטל' ָנא ִלְפנ5ת ְלִליא5ר ָנא ִלְפנ5ת ְלִליא5ר וכו' וכו' ִ�ְת��ָבה ִ�ְת��ָבה 
  9080590805ִמ�Iד ִמ�Iד . . ְמַבHֶֶרת ִצ�5ןְמַבHֶֶרת ִצ�5ן  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה�ֶֹ:ם ַה�ֶֹ:ם , רח' , רח' ב�ר ִליא5ר ַעְצמ5ןב�ר ִליא5ר ַעְצמ5ןעֲ עֲ : : Fְתֶֹבת ַהEֲַעֶרֶכתFְתֶֹבת ַהEֲַעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--�ַ �ַ   ְלַקָ�ַלת ֶהָעל5ן ִחKָםְלַקָ�ַלת ֶהָעל5ן ִחKָם

  ::ְ�ַלח ֶאת Fְת5ְבֶתQ ֶאלְ�ַלח ֶאת Fְת5ְבֶתQ ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָ�ב�עַ ִמיֵדי ָ�ב�עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

ַדא ַדאּכְ ַדאּכְ ַדאּכְ             לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ ל ל ל ל יֹוִעייֹוִעייֹוִעייֹוִעיא א א א לֹ לֹ לֹ לֹ ם ם ם ם אִ אִ אִ אִ     ֲאִפילוּ ֲאִפילוּ ֲאִפילוּ ֲאִפילוּ ו ו ו ו ַחיָּיַחיָּיַחיָּיַחיָּיי י י י ְימֵ ְימֵ ְימֵ ְימֵ ל ל ל ל כָּ כָּ כָּ כָּ ר ר ר ר מּוסַ מּוסַ מּוסַ מּוסַ ד ד ד ד ִלְלמֹ ִלְלמֹ ִלְלמֹ ִלְלמֹ ם ם ם ם ָלָאדָ ָלָאדָ ָלָאדָ ָלָאדָ י י י י ּכְ
דֵ ק ק ק ק רַ רַ רַ רַ  דֵ ּכְ דֵ ּכְ דֵ ּכְ ים ם ם ם ַלְחסֹ ַלְחסֹ ַלְחסֹ ַלְחסֹ י י י י ּכְ יּפִ יּפִ יּפִ ּבוּ ו ו ו ו ּפִ ּבוּ ִמּדִ ּבוּ ִמּדִ ּבוּ ִמּדִ ָראֵ י ַרבִּ     ----עעעעָהרַ ָהרַ ָהרַ ָהרַ ן ן ן ן ָלׁשוֹ ָלׁשוֹ ָלׁשוֹ ָלׁשוֹ ל ל ל ל שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ ד ד ד ד ֶאחָ ֶאחָ ֶאחָ ֶאחָ ר ר ר ר ִמּדִ נְ ל ִיׂשְ ּלַ  ט ִמּסַ
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שנת ה'תרי"ב נולד ב ישעיה'לה מקרסטיר זצ"ל:הידוע כרבי רבי ישעיה שטיינר 
 השימש ב  ואף בכפר זאבריו שליד סלובקיה. מייסדה של חסידות קרסטיר )1852(

עשר אמו שלחה אותו לבית האדמו"ר -גיל שניםכאדמו"ר. אביו נפטר בהיותו בן שלוש. ב
לאחר אשר בהמשך מינה אותו למשמשו ונאמן ביתו.  א,סקמלי צבי הירש פרידמןרבי 

בחוגים  פטירת רבו החל להתפרסם כ"בעל מופתים" ורבבות חסידים נהרו אליו.
 .ל מרעין בישיןולשמירה לכ עכברים נגד סגולהכ תמונתומשים כיום בתרבים מש

  שנים. ציונו בקרסטיר. 73-. חי כ)1925( ה'תרפ"ה ג' אייר-נפטר ב
  

  .צאנזמ חיים הלברשטאם 'האדמו"ר ר ,צבי הירש מליסקא 'רהאדמו"ר  רבותיו:
ה'תרפ"ז י"ח אדר א' -(מילא את מקום אביו כאדמו"ר, אך לאחר פחות משנתיים, בר' אברהם  ילדיו:

(שניהם מילאו את מקומו  בנו, ר' אברהם. חתנו, ר' מאיר יוסף רובין. יו:תלמיד .נפטר) ]1927[

  ר' משה. אביו: כאדמו"רים בקרסטיר).

 מקום מרוב עד אפס ותאצל רבנו, המיטות היו מלא ירע פעם בשבת קודש בצילא דמהימנותאא

 יזשהי דרךאף אנשי צורה אשר לכולם נמצאו בא אנשים אשר באו אף הם לשבות בצילו, ביניהם נמנו
  מקומות לינה בביתו של רבנו.

 

הגיע לשבות את שבתו אצל רבנו ממקום  בין הבאים נראה היה אף איזשהו הלך 'תמהוני' אשר
אשר  ,והורבנו שש ושמח על המצ בכפר סערנץ, ודרש אף הוא מקום לינה ככולם, ואכן מגוריו אשר

  אץ לחפש לו מקום לינה ראוי לשמו. נקרתה בפניו, ואף
  

כל זאת בכבודו ובעצמו, שכן כל גבאי או  אשר עשהה ובפשטות מדהימה, וו אשר נהג בענורבנ
דאג  ,הצטרכויות האורחים המרובים כמו ות,אלא את כל הצטרכויותיו המועט אצלו, ההי משמש לא

והרבנית הצדקנית יושבת  כשדרכו של רבנו הייתה לסדר את האש"ל לאורחים הרבים, באופן אישי.
 מבשלת הייתה תבשיל אחר תבשיל עבור אורחיהם הנכבדים ל היום במטבח, שםהייתה לה כ

הבית הנכבדים, ואף  אף מיודענו אותו הלך 'תמהוני' לא נגרע חלקו מיתר אורחי והפשוטים כאחד...
 בין חדרי הבית, בתורו אחר מקום לינה ראוי לשמו עבור כשהוא מתרוצץ ,רבנו האצלו נראה הי

  האורחים הנעלים.
 

וכי ייאלץ הוא עתה עברה את מכסתה,  כי עתה כמות האורחיםהצדיק כעבור בירור קצר נוכח  אך
ויפן אל האורח,  , ושם הקצה לאורח מיטה מוצעתמקום לינה ב'עליית הגג' למצוא לאורחו הדגול

  מיוחד עבורך!" ויאמר אליו: "יש לי למעלה על הגג חדר

 

  

  
  
  

  

                                                 

 
 

                                       

    
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

על אשר כה 'זלזל' בו רבנו, כעס  עבורו,להשיג חדר מיוחד  ורחועל רוב טובו וחסדו עמו, בט מעו זאת, תחת אשר יודה לרבנווכש ,האיש הלזה
והצית את בית רבנו  ל נמים על יצועם, הדליק אש בחדרוובעוד הכ ודשקבת ובליל ש לא שלט ברוחו,הלה ורק בעליית הגג. ו ונתן לו לישון אך

  נפש.השרפה לא פגעה ברק בנס הנזק היה גדול ועצום ורב, ו .במו ידיו
 

שפטים, אך היחיד שלא שת לבו לכל זאת, היה... רבנו,  הנוראה של אותו מזיק 'תמהוני', ויבקשו לעשות בוכל העיירה הייתה כמרקחה מעזותו 
הלכך בוא ותישן עמי בחדרי  כי זקוק הנך לשמירה מיוחדת, ,רואה אנילאותו הלך, והחל 'מתנצל' באוזניו, באומרו: " אשר לגודל צדקתו קרא לו

  שניהם יחדיו! הזמנתו, ויישנואות לי'נתרצה' הלה לרבנו, וי שלי!".

שהתגורר בכפר מרוחק,  ,, נכנס יהודי"אאחר אביו רבנו זיע סיפר, שכשישב שבעה ל"ע "אזיע מקרסטירם הרה"ק ר' אברה -נו ומ"מ של רבנו ב

את המשקה לנכרים, ואני  שי היו עומדים להגייובנות תימנהל אני בית מרזח, והגויים נכנסים לשתות ולהשתכר, וזוג כעת יכול אני לספר:" :ואמר
 שישנו איזה גוי שהשתכר עד למאוד, ועומד ורוקד, ,בבהלה, וספרה לי תינכנסה זוג הייתי יושב בחדר הפנימי לנהל את החשבונות וכו'. פעם

  . "ותופס ביד בנותיי ומכריח אותן לרקוד עמו
 

על הארץ וראשו נחבט במדרגת האבן,  הוא נפלמכה חזקה על פניו, הנורא, וברוב חרוני נתתי לשיכור  מיד יצאתי בבהלה, וראיתי את המחזה"
ומיששתי את דפקו, וראיתי שאין דופק ואין נשימה.  גשתי אליוילמזלי אף אחד כבר לא היה יותר בבית מרזח, אני נ ונשאר דומם על הארץ.

  ."ר אל הרביהרתי לנסוע לקרעסטייומ אותו וגררתי אותו אל מחסן המשקאות, נעלתי את הדלת, תפסתי
 

. ?'ואפילו אם זה נכרי ין לוקח יהודי כח וזכות להרים ידו ולהכות,ימנ'בי ואמר:  כשהגעתי אל הרבי, סחתי לפניו את צרתי. כששמע זאת, גער"
ני והרה"ק מליסקא זי"ע הנ"א הרה"ק מצאנז זיענו הקדושים יתח רבוולנכרי, שאני אמרתי, שבכ חזור לביתך ואמור'אמר לי,  ןמכר לאח

   .'מצווה עליו שיקום וילך לביתו
 

ללכת לביתו,  וה רבנו. ומיד קם הנכרי כאילו התעורר משינה ארוכה, והחליוצ את אשר ,לא הרהרתי רבות, וחזרתי מיד לביתי, ואמרתי לגוי"
ו וילדיו, הם דאגו אחר שזה אשת עמדו כבר ליד הדלת ,כשהגיע סמוך לביתולחזות זאת בעינינו.  מגודל הפתעתנו מעוצמת הנס, הלכנו אחריו

. שור זועם, ורמס אותו למוות, לעיני משפחתו כשהגיע סמוך לבית, הגיע במרוצה. ושמחו עד למאוד לראותו יום שלם שלא חזר הביתה,
 אחר . אך כעת'אם תספר זאת בעודי חי, זה יזיק לך ולי': יאות לקרעסטיר להודות לרבנו על הנס ופלא שפעל בעבורי, הזהיר כשחזרתי

  לספר זאת. אנכי חייב ו, יכול הקדוש הסתלקות רבנו
  

עם בקשה על דבר מסחרו, כי היה מוכר גחלי עץ, ועכשיו בא גוי אחד הצדיק יפר הנגיד ר' מיכאל גאטליעב מאוהעל שפעם אחת בא אל ס

  ימים מועטים בא הגוי חלפו . "ם ליהודי ולא לגויענייני הקול שייכיהקול קול יעקב, "להתחרות בו ולהשיג את גבולו, ויאמר לו רבנו בזה הלשון: 
  קרסטיר)(מי באר ישעיהו  שיקנה ממנו הגחלים עם הכלים הנצרכים לזה, כי חזר בו ואינו רוצה להתעסק יותר בזה. ,וביקש ממנולר' מיכאל 

  

רבי ישעיה'לה מקרסטיר זצ"ל - ָהַרב יְַ�ְעיָה ְשָטיְֵנר -ם FְַמְלDִכיםִאם ִרא�5ִני  
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גין מלה מיותרת ועד כמה אין אנו " ויש בו כדי ללמדנו, מהו הנזק העלול להיגרם באור דניאללהלן סיפור, שעובד מהספר "
מסוגלים להבין במה שפוקד אותנו כי מדובר בתוצאה ישירה של לשון הרע ועלינו להשתדל כמיטב יכולתנו לחסום את פינו 

  כך היה: - ולערוך חשבון נפש. ומעשה שהיה
  

האם  אחת הישיבות בארץ.'עילוי' בנחשב כבמשפחה מדרום הארץ, נפטר במיתה משונה, לא עלינו, אחד מבני המשפחה, ש
הנה, הגיע ליל שבת של ימי 'השבעה', כל המשפחה  ה והשבורה מיאנה להינחם מהאסון שזעזע את המשפחה.יהבוכי

  שלא לבכות בשבת מפני כבודה של השבת. יחדיו בלב כואב לערוך את סעודת השבת, כאשר הם משתדלים התיישבה
  

סא המיותם של יתוך כדי שהיא מביטה בכ ,בבכי מר ת הסעודה היא פרצהלא יכלה לעמוד בזה, וכבר בתחיל ם האומללההא
  הסעודה ועלו על יצועם. תבאווירה כואבת סיימו בני המשפחה א בנה האהוב.

  

 "חלמתי את בני יקירי! פניו היו מאירות, כולו זך ונקי, זוהר ושמח, למחרת, מתעוררת האם כולה נרגשת ונסערת, והחל לספר:
 אמא, תפסיקי להיות שבורה. הרי שבת היום ואסור לך להתאבל בחלום: 'אמא! אמא! בבקשה, תפסיקי לבכות! וכך הוא אמר לי

לשוב  תדעי לך, כל כך טוב לי בעולם העליון, אני יושב במחיצת הצדיקים בגן עדן וממש טוב לי. אני לא רוצהבשבת. 
   .!', אומרת האם בהתרגשות עצומהלעולם שלכם, עולם השקר

  

עד מתי האסונות הכואבים האלה? כל כך הרבה אנשים, נשים היקר: ' המשיכה לספר: 'פרצתי בבכי, ושאלתי את בנים הא 
'. הבן ענה לי בחלום ואמר: 'אסור לי לגלות חייהם במיתות כה משונות וקשות?! וטף, צעירים במיטב שנותיהם מקפחים את

ות: 'האסונות האלה קורים בגלל חטא לשון הרע ורכילות! משהו אחד מרשים לי לגל אבלמה מתרחש בעולם העליון, 
  .!הייתי ניצל ולא הייתי נפטר מן העולם –היה חזק באמת בשמירת הלשון  ותדעי לך, אמא, שאם הדור

  
  
  
  
  
  

במוצאי החג להלן סיפור מופלא, ויש בו כדי ללמדנו מהי מעלת הקבלה של שמירה על לשוננו. ולהלן הסיפור מפי בעל המעשה: 
שמדובר בשיחה חשובה ביותר  ,ר' נחום, ידיד אישי מברוקלין. הבנתי -אני מקבל שיחת טלפון בשעת לילה מאוחרת, על הקו 

הזאת אירעה עם  הן, וכה מספר חברי: העובדישאינה סובלת דיחוי. ואכן, הקול הנרגש שמעבר לקו בישר את דחיפות העני
שביעי של פסח, ילד חביב וחכם יש לו, כולו שופע מרץ נעורים  -חג האחרון שכני הקרוב לביתי, ר' ברוך זיגמן שמו, בערב ה

ואינו נח מקימתו ועד שכבו לישון, הבוקר הזה הבחינה האמא כי הילד מתאחר מלקום, שלא כהרגלו, מרוב טרדתה לא שמה 
   .כי הוא עייף מתלאות וטיולי החג ,לבה לכך בחשבה

  

כי מקרה חמור הוא והזמינה מיד את כוחות ההצלה שהבהילו את  ,עורר, הבינהאינו מתילד הנעים אך משחלפו השעות וה
הילד למקום הרפואה, הרופאים התחילו לבדקו בכל האמצעים בבדיקות שונות ומשונות, ועם חלוף הזמן התחילו להתגבר 

מכשירי האיתות החרידו חששותיהם ולחציהם של הצוות הרפואי. שרשרת רופאים ומומחים הוזעקו למיטת הילד השוכב דומם ו
שהמצב מחמיר, וכי שעותיו של הילד ממש  ,את החדר בזמזומי אותות המצוקה החריפים שהשמיעו, כראות הרופא הבכיר

ספורות, החליט לחבר אותו למכונת ההנשמה ובכך לנסות להצילו ברגע האחרון. ההורים המבוהלים עמדו כל אותו הזמן על יד 
  ל, ובהחלטה גורלית נחרצת השמיע בקול רם:"ר' ברוך הנ -ך אז התאושש האבא המיטה ולא ידעו את נפשם, א

  

הנני מקבל על עצמי, מהיום הזה והלאה, לשמור פי ולשוני מלדבר מרמה, ואזהר מאד בעניין לשון הרע!'' אשתו, מיד בשמעה "
ואף הוסיפה להתחזק יותר בענייני  זהר מלדבר או לקבל לשון הרע,יכי מקבלת היא על עצמה לה ,את הדברים, נענתה אף היא
עוד טרם התחיל הרופא להכניס את צינורית ההנשמה לתוך פיו של הפעוט השוכב כמעט ללא צניעות, והנה, הפלא ופלא! 

  א !!- מ-וקולו המתוק של הילד נשמע ברור וצלול: א -רוח חיים 
  

לאחר פעלה מיד את פעולתה והנער הבריא לגמרי.  -נצור לשונך מרע  - 'חפץ חיים'מי האיש ה -אכן, תרופת הפלאים הזו 
שהיה לילד חיידק אלים מסוג נדיר ובדרך הטבע לא היה לילד סיכוי להתגבר על  ,יומיים כשהגיעו תשובות מעבדה גילו

  החיידק, הרופאים ציינו זאת כ"נס" מדרגה ראשונה.
  

יום כבר שבו ההורים המאושרים עם בנם הבריא לביתם, מסיים ר' נחום את סיפורו המדהים, ''עוד באותו  ,''עד נאמן הנני''
כעדות נאמנה על שובו של הנער התוסס למסלולו במהרה, באשר שוב נשמעו באותו יום טפיחות ידיו  -וקירות בתינו המשותף 

  "עד לביתי... -ופועל כפיו 
  

  וְת5ְצא5ֶתיהָ  עָהרַ ן ָל�5
 

  הֻמְפָלDה ָ�לָ קַ 
 

  הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל                                              הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל        הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
                                    יעקב בן סלימה  ז"ל                                      מאיר מורד בן שושנה ז"ל         אברהם זצ"ל הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל          הרב יוסף שלום בן ר'

  גאולה בת טובה ע"ה                        "ה אביבה בת איירין ע                                           שמואל בן רבקה ז"לעמרם בן חנה ז"ל                                   
  עמירם בן דבורה ז"ל    אברהם בן יונה ז"ל                                                                                    נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

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

  זל ז"לדב בן מ      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"למסודי בת חביבה ע"ה                            

  כל נשמות עם ישראלאסתר בת נעמי ע"ה                                     ן שמחה ז"ל שמעון ב                                 יונה בן סעדה ז"ל 

 לע"נ

 תנצב"ה


