הֶ עָ לוֹן מֻ ְק ָדּשׁ לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
גִּ לָּיוֹן

בס"ד

ָפּ ָר ַשׁת ַחיֵּי
אָסוּר לִ ְקרֹא ִבּ ְשׁעַ ת ַה ְתּ ִפלָּה.
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שׂ ָרה ,תשע"ד
ָ

שּׁת ַהגִּ לָּיוֹן
נָא לִ ְשׁמֹר עַ ל ְקדוּ ַ

לרפואת כל חולי ע"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

ׁשת ַ
ּפ ָר ַ
ה ַ
חר ַ
ה ְרהּור ַא ַ
רה – ִ
חה
ׁשּגָ ָ
ׂש ָ
חּיֵי ָ
ָ
ה ְ
העלון מוקדש להצלחת
ישי בן גילה
יצחק אריאל בן טובה
חגי חיים וב"ב
יניב בן גילה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
רונן אברהם וב"מ
עינת בת רחל ברכה
רחל ברכה בת פדילה דליה ארז מזרחי וב"ב
עמית בן רבקה
נעם יצחק בן רחל ברכה
יוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות ובשפע

נטלי בת יונית
כולל ברסלב אילת

שלמה ודנה דוד וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
יפית בת ג'ינה
חגית בת גילה
אורן בן נעמי
נתנאל בן ג'ינה

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
סיון בת אסתר

רפואה שלמה
הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
גילה בת אקבאל  -בריאות ואריכות ימים
סימי בת סוליקה
אסתר בת סוליקה
אורן בן אסתר
מזל בת חנה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות ימים

עינת בת רחל ברכה
יהודה בן סעידה
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
אליהו בן גוהר פנינה ומירה בת מונאבאר–
נחת מכל יוצאי חלציהם
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
אליהו בן מאיה
שלו בן מזל פחימה
יפה בת שרה -הצלחה ורפואה כל עם ישראל

כ"ב חשוון תשע"ד

26/10/2013

פרשת חיי שרה
כניסה

יציאה

י"ם

17:20

18:35

19:08

ת"א

17:35

18:34

19:10

חיפה

17:25

18:33

19:09

ב"ש

17:38

18:35

19:08

פניני עין חמד

אברהם העשיר ונשוא הפנים המכובד על
הכל ,כמאמר הכתוב "נְׂשִ יא אֱ ֹלהִ ים אַ ּתָ ה
ּבְתֹוכֵנּו )בראשית כג,ו(" עמד פתאום בזמן
שמתו מוטל לפניו כעני בפתח .מדובר
באיש ,שהובטח לו מאלוקים לרשת את
ארץ כנען .והנה בארצו שלו אין לו אף פיסת
קרקע אחת לקבור בה את אשתו.
גר היה בארץ ועל גרים נאסר להחזיק
בנכסי דלא ניידי .משום כך חייב לבוא
במשא ומתן עם שליטיה הנוכחים ולשטוח
בפניהם את בקשתו לאחוזת קבר בארץ
מגוריו .וכך נאמר" :וַּיָקָ ם ַאב ְָרהָ ם וַּיִׁשְ ּתַ חּו
ָארץ ִל ְבנֵי חֵ ת )בראשית כג,ז(" אברהם
לְעַ ם הָ ֶ
היה צריך לכול ,שאפילו אם מכר לו עפרון
את השדה ,לא היה אברהם רשאי לעשותו
בית קברות שלא ברשות כל בני העיר .ולכן
הוצרך לקום כדי להשתחוות לכולם.
לא נעים וגם נורא – זו סיטואציה טרגית,
שאליה נקלע אברהם ביום אבלו על מות
אשת נעוריו .שוב כפתה עליו מציאות החיים
את העימות עם אמונתו בהבטחת האלוקים,
שהבטיח לו בעלותו על ארץ זו .כלומר,
האיש שאמונתו עמדה במבחנים קשים
ביותר ,לא זוכה עדיין לנוח ,וברגע לא צפוי
בא עליו ניסיון נוסף :פטירת רעייתו הפכה
לעוד שעת מבחן.
נזכור נא ,כי כבד היה הניסיון לרוחו של
אברהם .היות שהוא הגיע למבחן זה ,מיד
אחרי ניסיון העקדה הנורא ,ובשעה שרוחו
סערה למראה מתו המוטל לפניו.

הפטרה" :והמלך דוד" -מלכים א ,א

ר"ת

"וְאֶ קְ ּב ְָרה אֶ ת מֵ תִ י ׁשָ ּמָ ה"

■

)בראשית כג,יג(

ואברהם עמד גם בניסיון הזה כמבואר
במדרש" :בוא וראה ענוותנותו של אברהם
אבינו! שהבטיחו הקב"ה ולזרעו את הארץ,
ועכשיו לא מצא קבורה אלא בדמים מרובים,
ולא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה ולא קרא
עליו תגר" .לא די שאברהם שואל את ה' היכן
הבטחתך שהבטחת שתיתן לי את הארץ?
אלא אפילו אינו "מהרהר" לא חשוב מדוע ה'
עושה לי כן.
ובזה יש ליישב קושיית העולם ,מה המעלה של
אברהם אבינו בעקידת יצחק ,אילו היינו אנחנו
מצטווים מפי הבורא יתברך בעצמו לעקוד
את הבן היחיד ,שאנחנו אוהבים לא היינו
עושים זאת? לא מצינו אצל חנה ושבעת בניה,
שכולם שבעה במספר! נעקדו למען שמו
יתברך? האם לא מצינו בתורה אותו פולחן של
עבודה זרה "מעביר בנו ובתו במולך"?
מבארים בעלי המוסר ,אולי אנחנו שומעים
לציווי של השם יתברך ולא היינו שואלים
מדוע? האם גם לא היינו "מהרהרים" בראש
מדוע ה' מעמיד אותנו במבחן כזה .אברהם
שהיה לו מה להרהר הרי ה' אמר לו "ּכִי ְביִצְחָ ק
י ִּקָ ֵרא לְָך ז ַָרע )בראשית כא,יב(" ובכל זאת אינו
חושב ואין לו שום קושיה וקל וחומר לא
טרוניה .לא לחינם נאמר עליו "ו ְהֶ אֱ מִ ן ּבַה'
וַּיַחְ ׁשְ בֶהָ ּלֹו צְדָ קָ ה )בראשית טו,ו(" הרבה מאמינים
יש ,אך אמונה תמימה וטהורה שהייתה
לאברהם לא היה.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי
רב ק"ק "עין חמד" -מבשרת ציון

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה

רפואה שלמה

לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי

לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס

פרשת חיי שרה

■

כ"ב חשוון תשע"ד

■

העלון מוקדש לרפואת
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יצחק בן פנינה הי"ו
1/4

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה
ׁשֹואל
ׁשיב ּבַ ֲ

–ּבְ ָרכֹות

אדם שטס מתל אביב לאילת ,האם כשחוזר מברך ברכת הגומל? ומה הדין לעניין אדם שעבר ניתוח
בבית הרפואה?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,מפקח ענף הכשרות -רבנות מבשרת:
הטס במטוס מעיר לעיר או ממדינה למדינה ,וזמן הטיסה שבעים ושתים דקות ומעלה ,כשמגיע צריך לברך "ברכת הגומל" .ולכן
כיום ,כשטיסה ממרכז הארץ לעיר אילת אינה אורכת משך של  72דקות ,אין לברך ברכת הגומל.
מי שעבר ניתוח שבר או טחורים וכדומה ,צריך לברך ברכת הגומל לאחר שיתרפא ,כיוון שכל ניתוח קשור עם סכנה ,ובפרט
כאשר עובר טיפול בהרדמה מלאה .כאשר קם מן הניתוח ועדיין יש בגופו תחבושות ,אם הרופא טוען שהניתוח הצליח -יש לו
לברך הגומל .וכן אדם שעבר התקף לב וניצל מההתקף ,מברך הגומל .אולם ,לדעת בני ספרד ,אדם ,שניצול מתאונת דרכים
קטלנית ,אף שיצא בלא פגע אין מברך .אך לבני אשכנז גם בכהאי גוונא יש לו לברך.

מן ַ
ּנה ִ
מי ִם
ּׁש ָ
ה ָ
ת ָ
ח ֻ
ֲ
הצדיק ר' יעקב מוצפי זצ"ל סיפר מעשה ,שהיה בשעתו לשיחת היום בבגדד .יהודי אמיד הגיע בגיל העמידה ועודו ברווקותו.
סיפר שהוא מתגורר בבומביי שבהודו ,ואדם מבוגר נגלה בחלומו והורהו לנסוע לבגדד ,לרחוב פלוני ,למשפחה פלונית,
שם ממתינה לו בת זוגו ,שיישאנה לאשה.
התעורר בבהלה ואמר לעצמו" :חלומות שווא ידברו" .אולם בלילה השני החלום חזר ונשנה .אמר לעצמו" :בוודאי חשבתי על כך
ביום ,לפיכך שבתי וחלמתי בלילה" .בלילה השלישי הופיע הזקן בחלומו בפעם השלישית ואמר לו" :דע לך ,אם אינך מתחייב
לנסוע ולשאתה לאישה  -הריני הורגך כאן ומיד!".
התעורר מיודענו בבעתה ,כשהוא רועד כולו .החלום נראה כה מוחשי .מאחר שחשש לחייו ,על אתר ארז את חפציו ויצא לדרכו
הרחוקה .בהגיעו לבגדד שאל אודות אותה משפחה .אמרו לו" :אכן ,נערה יתומה ומבוגרת ,כבר מלאו לה ארבעים ואין לה
ממון להינשא והיא עדיין עומדת ברווקותה".
החליט הלה שלא יסכן את חייו ,וביקש להיפגש עימה .נכנס לבית ,ראה את התמונה הממוסגרת על הקיר ואיבד את הכרתו.
על אתר ניסו לעוררו ולאחר שהקיצו אותו לאחר דקות ארוכות סיפר את כל מה שעבר עימו כשהוא מציין ,כי זה היהודי
שהופיע בחלומו שלוש פעמים! " -זה אבי המנוח" ,אמרה הנערה.

עם ישראל מבכה במר גורלו
עם פטירת הצדיק
הגאון הגדול הרשל"צ
רבי עובדיה יוסף זצוק"ל
יחד עם זאת ,רבינו ,הרה"ג
אליהו פנחסי שליט"א
זכה להוציא ספר על פאר
הדור המכיל בתוכו את
הליכותיו ומנהגיו של אביר
הרועים ,הגאון ר' עובדיה
יוסף זצוק"ל

למעוניינים ,ניתן לפנות
לטל' 050-4115673
054-7646633
לִ ׁשְ אֵ לֹות ּבַהֲ לָ כָה
לשאלות נָא לִ פְ נֹות לָ ַרב
אֵ לִ ּיָהּו חַ ּיִים ּפִ נְחָ סִ י
ּבְטֵ ל' 054-7646633
פניני עין חמד

הַ קְ ָּדׁשַ ת הֶ עָ לֹון

מְ נּוי ִים

נִּתָ ן לְ הַ קְ ִּדיׁש אֶ ת הֶ עָ לֹון לְ עִ ּלּוי נִׁשְ מַ ת ,לִ ְרפּוָאה ׁשְ לֵ מָ ה ,לְ הַ צְלָ חָ ה ,זִּוּוג הָ גּון ,חֲ ז ָָרה
ּבִתְ ׁשּובָה וכו' נָא לִ פְ נֹות לְ לִ יאֹור בטל' 0504-115673
ּכְתֹבֶת הַ ּמַ עֲ ֶרכֶת :עֲ בּור לִ יאֹור עַ צְמֹון ,רח' הַ ּב ֹׂשֶ ם 26א ת.ד 83375 .מְ בַּׂשֶ ֶרת צִּיֹון .מִ ּקּוד 90805
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לְ ַקּבָלַ ת הֶ עָ לֹון חִ ּנָם ַ
ּבemail-
מִ ֵ
ידי ׁשָ בּועַ ׁ ,שְ לַ ח אֶ ת ּכְתֹובְתֶ ָך אֶ ל:
PnineEH@gmail.com
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אִ ם ִראׁשֹונִים

ּכמַ לְ ָאכִים -הגאון הרשל"צ מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
ְ

הרב הגאון הצדיק חכם עובדיה יוסף זצ"ל -נולד בבגדד בשנת ה'תרפ"א ) .(1920נקרא בשם
עבדאללה )עובדיה( יוסף ע"ש ר' עבדאללה סומך ור' יוסף חיים )הבא"ח( .משפחתו עלתה לארץ
בעודו ילד בגיל  .4מנעוריו התבלט בגאונותו ובלהיטותו לתורה .למד בת"ת בני-ציון שבשכונת
הבוכרים )ירושלים( .בשנת ה'תרצ"ג ) (1933בגיל  12הועבר ללמוד בישיבת פורת יוסף )הממוקמת
בעיר העתיקה( ושנתיים לאחר מכן כבר סיים את הש"ס .עם נישואיו שינה את שם משפחתו
ליוסף .בשנת ה'ת"ש ) (1940בגיל  20הוסמך לרבנות ודיינות על יד ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל.
בשנת ה'תש"ה ) (1945מונה לדיין בביה"ד הרבני הספרדי בירושלים .שנתיים לאחר מכן הוא
מונה לאב"ד הרבני של קהיר ולסגן הרב הראשי של מצרים .לאחר מכן מונה לדיין ביה"ד הרבני
של פתח-תקווה ולאחר מכן בירושלים )בשנים ה'תשי"ח -ה'תשכ"ה ] .([1958-1965בהמשך מונה
לחבר בביה"ד הרבני הראשי לערעורים בירושלים ובשנת ה'תשכ"ט ) (1968נבחר לכהן כרב
הראשי של תל-אביב יפו .בשנת ה'תשל"ג ) (1972שימש כראשון לציון )במקום ר' יצחק נסים( עד
שנת ה'תשמ"ג ).(1983
זכה לתארים "פוסק הדור"" ,גדול הדור" ו"מרן" .ידוע כבעל זיכרון פינומינלי ,בור סוד שאינו מאבד טיפה .סיני ועוקר הרים.
ענוותן מופלא .גאון בנגלה ובנסתר .התיר כ 900-עגונות לאחר מלחמת יוה"כ .נפטר ב-ג' חשוון ה'תשע"ד ) .(2013חי כ93-
שנים .בהלוויתו השתתפו כ !850,000-אנשים .ציונו בבית-העלמין סנהדריה שבירושלים.
אביו :ר' יעקב .אמו :מרת גורג'יה .אשתו :הרבנית מרגלית יוסף ע"ה )נישא בשנת ה'תש"ד ] [1944בתו של ר' אברהם הלוי פטאל(.
מרבותיו :הרב עזרא עטייה ,הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל .בניו :ר' יעקב זצ"ל -ר"י "חזון יעקב" .ר' יצחק -הראשון לציון ,מחבר
"ילקוט יוסף" ור"י חזון עובדיה .ר' אברהם – הרב הראשי של חולון .ר' דוד  -ראש כולל יחווה דעת ,מחבר ספרי הלכה ברורה
ורבה של שכונת הר נוף בירושלים .ר' משה יוסף -ראש ישיבת מאור ישראל וראש בד"צ "בית יוסף"
בנותיו :הרבנית עדינה בר שלום )נישאה לר' עזרא בר שלום ,דיין בבית הדין הרבני הגדול( ,הרבנית יפה כהן ,הרבנית רבקה
)נישאה לר' יעקב צ'קוטאי ,רב העיר מודיעין-מכבים-רעות( .הרבנית שרה )נישאה לר' מרדכי טולידאנו ,ראש בית מדרש "יביע אומר" ואב בית
דין בירושלים( .הרבנית לאה )נישאה לר' אהרן בוטבול ,רב אזורי חבל מודיעין( ,הרבנית מלכה ששון.
מספריו• :שו"ת יביע אומר -עשרה כרכים •שו"ת יחוה דעת -שישה כרכים •חזון עובדיה -שו"ת על הלכות פסח ופירוש על
ההגדה של פסח ,ימים נוראים וחגים •לוית חן -הלכות שבת על סדר שו"ע •טהרת הבית -שלושה כרכים •מאור ישראל-
פירושים על הש"ס •מאור ישראל טבעת המלך -על משנה תורה לרמב"ם •הליכות עולם -הערות והשגות על הבא"ח )שמונה
כרכים( •ענף עץ אבות -על פרקי אבות •כף החיים -השלמת חלק יורה דעה )ע"פ בקשת נכד כף החיים(.

א

שתו הצדקנית ,אשר כל כולה הייתה מסירות נפש של ממש ללימוד תורתו הקדושה ,הייתה מגישה לו ארוחת צהריים מידי יום בשעה קבועה.
באחד הימים איחרה האישה להגיש את הארוחה .הרב ,תוך כדי לימוד ראה על השולחן צלחת עם עמילן ,והיה בטוח ,כי זוהי הארוחה .את פת
הלחם טבל בעמילן ,אכל וברך .לאחר שעה קלה נכנסה האישה עם הארוחה בידיה והתנצלה על האיחור" .תודה רבה ,כבר אכלתי" ,אמר הרב
לאשתו .משהתבוננה בשולחן הבינה ,כי אכל הרב מן העמילן ואפילו לא שם לב לכך.

ה

מנהל הרפואי של ביה"ח "ביקור חולים" בירושלים ,הפרופסור יהודה פולק הי"ו עסק בין היתר במחקר רפואי מסויים .לצורכי המחקר ערכו
ניתוח מסוים בחולדות .בגלל העובדה שפרופסור פולק הינו אדם דתי ,והיות שעל פי ההלכה יש איסור לערוך ניתוח כזה בבעלי חיים )מניין
המצוות לרמב"ם ,מצוה שסא( ,הוא הלך לשאול את רבינו ,באיזה אופן יהיה מותר לערוך את הניתוח הנ"ל.
הצדיק נטל דף ועט ,והחל משרטט בדייקנות מרבית את צורת אבריה הפנימיים של החולדה לפרטי פרטים .לאחר מכן הדריך את הפרופסור
באיזה אופן הוא רשאי לערוך את הניתוח בחולדה על פי ההלכה .פרופסור פולק היה המום מידיעותיו ,ומרמת הדיוק בצורתה של החולדה .וכל
זאת מבלי שניתח אי פעם חולדה ,או ראה במציאות אי פעם את אבריה הפנימיים של החולדה .אלא אך ורק מתוך לימוד ובקיאות במרחבי
תורתנו הקדושה ,מרן השיג את הידיעות הנ"ל .וכמו ששנינו במסכת אבות "הפוך בה והפוך בה דכולה בה" ,פירוש ,למד את התורה על כל
מרחביה ,ותראה שכל הידיעות שבעולם )פיזיקה ,אסטרולוגיה ,אנטומיה ,וכו'( מופיעות בתורה.
פרופסור פולק הגיע לקבוצת המחקר ,והראה לחבריו את שיטתו החדשה בניתוח החולדה .החוקרים עמדו פעורי פה נוכח שיטתו החדשה של
פרופסור פולק ,ותמהו בקול" :מהיכן לך שיטה כל כך קלה ,ופשוטה ,יותר משלנו?? הרי אנו כבר שנים רבות מנתחים בצורה מסוימת ,ולא
עלה בדעתנו לנתח בשיטה המוצלחת שלך?!".

ב

אחת הפעמים ,שנהגו של רבינו הסיעו לאחד משיעוריו הקבועים ,ישב מרן כהרגלו במכוניתו מאחור וספר בידו ,שקוע בעומקה של תורה.
משהגיעו למקום המיועד ,אמר לו הנהג" :כבוד הרב ,הגענו" .אך ר' עובדיה אינו עונה .הוא חיכה כמה זמן ,ושוב אמר לרבינו שהגיעו ,כך נשנה
הדבר כמה פעמים באין מענה.

הנהג חשב לעצמו אולי יש לצדיק נושא חשוב לסיים ,והוא חיכה עוד מספר דקות .לאחר המתנה נוספת ,אמר לו הרב בפתאומיות" :כמה זמן
אתה נוסע? היום הנסיעה ארוכה!" אמר לו הנהג" :כבוד הרב ,מזמן אמרתי לרב שהגענו" .אמר לו רבינו" :מה אעשה? לא שמעתי" .זוהי
שקיעות התורה באמת ,שבזמן שרבינו לומד אפילו בדרך ,הוא שוכח מן העולם ,כל כולו טמון ושקוע בתורה.

ס

יפרה פעם הרבנית ע"ה לאחד מתלמידי רבינו הי"ו :באחד הבקרים לא חשתי בטוב ,בקשתי מהרב ,שיקנה לחם אחד .אמרתי לו שהמכולת
למטה .אמר הרב' -בסדר' .והלך לקנות לחם ,ואני מחכה ומחכה ,עברה רבע שעה בערך ,עד שחזר .שאלתי אותו" :מה קרה לך?" ,נבהלתי,
"בסך הכל הזמן הדרוש להגיע למכולת וחזרה אינו עולה על שלוש-ארבע דקות ,איפה הלחם?" .אמר לי הרב" :הלכתי ולא מצאתי את המקום".
חייכתי ואמרתי לעצמי ,לא אשלח אותו שוב ,ודאי היה שקוע במחשבה באיזו סוגיה או בשאלה הלכתית.
פניני עין חמד

■

פרשת חיי שרה

■

כ"ב חשוון תשע"ד

■
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זִּוּוג מִ ּׁשָ מַ י ִם
להלן סיפור מופלא ממנו ניתן ללמוד ,כיצד הקב"ה מזווג זיווגים ומעשה שהיה -כך היה :סיפורנו על נער בשם אליעזר זוסמן.
אביו ,ר' מרדכי אברהם פישל זצ"ל היה משמשו ונאמן ביתו של הגאון מרן רבי משה סופר )ה"חתם סופר"( .אך מלאו לנער
עשר שנים -קם אביו ומסרו לישיבתו של החת"ם סופר .ואכן הנער לא הכזיב .על אף גילו הצעיר שקד על לימודיו יום ולילה.
ובנוסף לכך היה חריף ובקי .תכונות מופלאות אלו שחננו הבורא בשילוב עם שקדנותו -הובילוהו לעלות בדרגות התורה
הקדושה והכל הועידוהו לגדולות.
כך חלפו להן שנים ,ומיודענו עלה והתעלה בתורה .אולם אז רצה הבורא ואביו ורבו ר' משה סופר התבקשו בפרק זמן קצר
לישיבה של מעלה .הנער המשיך לדבוק בתורה וקיבל כרבו את בנו של ה"חתם סופר" .הרי הוא ה"כתב סופר" שהפך בין רגע
לרבו ולאביו .אל הישיבה נכנסו נערים ולאחר שנים יצאו בחורים שמלאו את כרסם ש"ס ופוסקים והקימו את ביתם .אך לא כך
היה עם מיודענו .אמו האלמנה הייתה דלת אמצעים ,ובקושי את פרנסתה יכלה להשיג .הנער שכבר גדל לא ידע את נפשו .מתי
יזכה גם הוא לבנות את ביתו?!
והנה ,יום אחד ,כאשר בהיכל הישיבה בפרשבורג התקשו התלמידים בהבנת סוגיה מורכבת עד מאוד ,ניגש הנער אליעזר
והסביר במתק שפתיים שהבורא חננו כיצד יש להבין את מהלך הדברים .במהלך הסברו נכנס ראש-השיבה ה"כתב סופר".
ביקש מיודענו לחתום את פיו אולם ראש-הישיבה ביקשו להמשיך את דבריו .לאחר דקות ארוכות שבהן המשיך להרצות הנער
את דבריו -הסוגיה הייתה ברורה ,וכל הקושיות בהבנתה נעלמו כלא היו.
או-אז ראש הישיבה ביקש שהנער ייגש אליו .בהגיעו אליו אמר לו ה"כתב סופר"" :אליעזר ,הכן את חפציך .עליך לארוז את כל
אשר לך .הכן לך צידה לדרך .מחר על הבוקר עליך לעזוב את הישיבה .יתרה מכך ,עליך לעזוב את פרשבורג!" .דברי ראש-
הישיבה נפלו על מיודענו כרעם ביום בהיר .לאן ילך?! מהיכן ישיג כסף לנסיעה זו?! זאת לא ידע .אבל סמך הוא על דברי הרב.
הוא ניגש לחדרו ,ובידיים רועדות אסף את ספריו לתוך תיק קטן .למחרת בטרם יצא מן הישיבה אל הלא-נודע נזכר ,כי אין בידו
אפילו פרוטה לפורטה .הוא נכנס לראש-הישיבה ובלבו תקווה ,כי הלה יבטל את גזירת הגלות .אולם לא כך היה .הרב
הגיש לו סכום כסף לא גדול ובירכו ,והוא יצא לדרכו.
רגליו נשאו אותו לנמל .אנה יפנה?! הוא ניגש לאוניות הנוסעים .אולם אז גילה לחרדתו ,שאין בידיו סכום מספיק של כסף עבור
כרטיס ההפלגה .והנה צדה עינו אוניית משא .הוא ניגש לרב-החובל וביקש בסכום הכסף שהיה בידו להפליג עימם .כשנשאל
למקום חפצו ,נענה ,כי אינו יודע היכן .בסיכומו של עניין הסכים רב-החובל להעלותו בהתנותו ,כי הוא יקבע היכן הנער ירד.
לא היו ברירות למיודענו ,והוא מסר את כל כספו לידיו של רב-החובל ,והוא הובל אחר כבוד על-ידי אחד המלחים לבטן האוניה
לאחד החדרים בה .דקות אחדות לאחר מכן נשמעה חצוצרה המודיעה ,כי ספינת המשא יצאה לדרכה.
אליעזר פתח את תיקו והחל מוציא את ספריו ושקע בהם .חלפו שעות מספר ,ולפתע נכנס אחד המלחים והודיע לנער ,כי רב-
החובל מבקש שיגיע לסיפון עם חפציו .הוא הבין מיד את כוונתו .כשעלה למעלה ,אמר לו רב-החובל" :אנחנו מתקרבים למפרץ
פילא טארגיט .שם תרד .גם ככה סכום הכסף ,שהבאת לי ,לא מצדיק נסיעה ארוכה מזו .עליך להודות לי ,שלא הורדתי
אותך באמצע הים!".
לאחר שיחה קצרה עם המלחים ,הוברר לו ,כי מדובר במקום שומם .מעין יער ליתר דיוק .וממנו עד לעירה הקרובה מרחק של
מספר שעות רכיבה על סוס! הספינה נעצרה ,ומיודענו ירד תוך כדי שהוא ממלמל תפילה לבורא העולם שיעזרהו .לפתע פסק
לבו מלפעום .דמות אדם רוכב על סוס מתקרבת לעברו .מי יודע מי הוא? בתנועה מהירה התחבא מאחורי אחד העצים .אולם
היה זה מאוחר מדי .ההלך האלמוני הבחין בו וכיוון את צעדיו לעברו.
בהונגריה של אותם הימים היו תלמידי ה"חת"ם סופר" משמשים ברבנות בעיירות רבות .גם ר' יואל אונגר רבה של העיירה
פאקאש היה תלמיד ר' משה סופר .בת יחידה הייתה לו כלילת המעלות ,וכל הצעות השידוכים שעלו על הפרק -את כולן דחה
אותם הרב אחת לאחת.
"לו רבי היה בין החיים" ,נאנח הרב בצער" ,הרי היה מגלה לי ברוח-קודשו מי יהיה חתני!" .אולם בקשתו התמלאה .בחלום
הלילה ראה הוא את רבו כבחיי חיותו ,פניו מאירים ,והוא פונה אליו ואומר לו" :מחר עם בוקר סע מהר למפרץ מילא טארגיט.
שם תפגוש במיועד להיות חתנך!" .הוא התעורר ,כשחיוך על פניו .השכם בבוקר יצא לדרכו...
הנער אליעזר זוסמן לא האמין למראה עיניו .מולו ראה ,שההלך היה יהודי ,בעל פנים המפיקים קדושה .הוא ירד מהסוס ואמר
לנער" :חתני אתה .החת"ם סופר הוא ששידך בינינו!" .כעבור שעות ספורות כבר היה אליעזר ההמום יושב במסיבת
האירוסין שלו עם בת הרב .רבי אליעזר זוסמן היה לרבה של האלש הסמוכה ,ולאחר פטירת חותנו מילא את מקומו
בפאקאש והעמיד תלמידים רבים! אכן מופלאים דרכי הא-ל.
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל

ברכה בת מרדכי ע"ה

פניני עין חמד

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
אמנון בן עליזה ז"ל

■

פרשת חיי שרה

לע"נ

תנצב"ה
■

הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
אביבה בת איירין ע"ה
אברהם בן יונה ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
יוסף בן סעדה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
יעקב בן סלימה ז"ל

כ"ב חשוון תשע"ד

■

הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
גאולה בת טובה ע"ה
עמירם בן דבורה ז"ל
הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
דב בן מזל ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
כל נשמות עם ישראל
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