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ֹ ת ָ�ָר�ַ  הְ	פ�ִליִטיקָ  ֶ�ִהְתַעְ�ק�ף �ם ְ	ִצְדק�תָ  ִנְ�ר� - א	  
 

 

 

 462 ִּגָּליֹון       בס"ד                                                                                                            
 דתשע" ,אּבֹ ָּפָרַׁשת 

 

  ַהִּגָּליֹוןת ּׁשַ ְקדּוָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.     ָנא ִלְׁשֹמר ַעל 
 

להצלחת הזוג הצעיר שמתחתן בעזרת 
  1/1/2014- השם ב

 חן אילה ויעקב אילוז

  רפואתל העלון מוקדש  
  הי"ו פנינהיצחק בן 

  ראובן עמנואל חיים בן סימה שירין

  רפואה שלמה   
  לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס 

 ,בפגישות הבאות כבר יחליפו ביניהם דעות
ת יותר יתלוצצו זה עם זה. ובפגישות המאוחרו

אט אט עשוי העסקן לשכוח את תוכנה של 
 ,מטרת שליחותו. הוא עשוי לשכוח את זהותו

כמי שבא להגן על אחיו מפני רודף עריץ ואכזר 
ו"לתפור" בעיני רוחו זהות חדשה של ידיד 
וקרוב, הנחשב כאחד מאנשי סודו של השליט. 

יש  ,ההרגשה הטובה של מקורבות לשלטון
  שלשמן הוא נשלח. ,חה להשכיח "זוטות"בכו

  

מסופר על אחד מחסידי האדמו"ר מבעלזא 
אשר בא לשפוך את מר לבו לפני הרבי.  ,זצ"ל

סיפר לרב כי לשון הרע מהלך מאחורי גבו וכי 
רבים רודפיו היורדים לחייו. הרבי האזין בקשב 

כי ישאר על משמרתו. כמה פעמים  ,והורה לו
הרבי, אך בכל פעם  חזר החסיד והתלונן לפני

שמע אותה תשובה. יום הגיע לרבי וצהלה על 
כי השלים עם כל שונאיו ודרכו כעת סוגה  ,פניו

בשושנים. הרבי הגיב קצרות: "עתה עליך 
שאתה עומד על  ,. עד היום ידעתידלעזוב מי

יסר ומוכיח, עתה כאשר אתה ימשמרת הדת מ
לבטח תחשוב פעמיים אם  ,ידיד של כולם

גרר אחריהם ותהיה אחד יקלות תלהוכיח, ב
  מהם"...

  

כי היו  ,באה התורה ומעידה על משה ואהרון
אף שמשה גדל לה ועד סוף. יבצדקותם מתח

 .בעצם סבו החורג פרעה היהו ,בבית פרעה
משה מופיע בבית פרעה כעת  ,עם כל זאת

לא כידיד ומקורב למלכות, אלא כשליח 
   ה בו בלשון קשה.המתרֶ 

 

ישראל את מקל הנדודים ויצא מאז נטל עם 
, לגלות התפתח בקרבו מוסד השתדלנות

עסקו פעילים למען כלל הציבור שבאמצעותו 
כך היה בגלות שבין הגויים וכך גם . היהודי

בארץ ישראל בגלות שבין יהודים. כאשר 
התורה מספרת על פעלם של משה רבנו 
ואהרון הכהן, היא מציינת: "ה$א &ֲהרֹן $מֶֹ"ה 

ר 0ַמר ה' ָלֶהם ה-ִציא$ ֶאת ְ,נֵי יְִ*ָרֵאל ֲא"ֶ 
ֵהם ַהְמַדְ,ִרים ֶאל  .ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ַעל ִצְבאָֹתם

2ְַרעֹה ֶמֶל1 ִמְצַריִם ְלה-ִציא ֶאת ְ,נֵי יְִ*ָרֵאל 
". כז)-כו(שמות ו,ִמ3ְִצָריִם ה$א מֶֹ"ה וְ&ֲהרֹן 

הם  ,הם שנצטוו - הם המדברים -"ירש רשיפ
הם בשליחותם  - ימו. הוא משה ואהרוןשקי

  חילה ועד סוף. תְ ובצדקתם מִ 
  

נשאלת השאלה, וכי מפני מה ראתה התורה 
כי הם נשארו בצדקותם  ,לנכון לספר ולהדגיש

 ,מתחילה ועד סוף? מדוע יעלה על הדעת
  כאילו יהא שינוי בשליחותם ובצדקותם?

  

תחילתה בתביעה  - שכן שתדלנות ועסקנות
המלך, אך סופה יכול ובבקשה לפני 

העסקן  להסתיים גם בידידות ובקרבה.
כמי  ,מופיע לפני הפריץ או הקיסר תכופות

שבא להגן על אחיו, אך מתוך הביקור התמידי 
כרות התכופה הוא עשוי מטבע הדברים, יוהה

להתקרב אל מי שאך אתמול היה נחשב 
 ,בעיניו לרשע שברשעים. בביקור אחד אפשר

יוקרתי ובביקור הבא  שהקיסר יכבדו בסיגר
שתעורר את  ,כבר יביא השתדלן תשורה

אבונו של הקיסר, וממילא גם את הערה ית
  למי שנתן לו את המתנה.

   בברכת שבת שלום  
  יהרב אליהו חיים פנחס

  מבשרת ציון - רב ק"ק "עין חמד"
  

 (שמות יא,י) "ֲהרֹן ָע8� ֶאת 7ָל ַה6ְֹפִתים ָהֵא5ֶה ִלְפֵני ַפְרעֹה"�מֶֹ�ה וְ�

 תשע"ד ג שבט 04/01/2014

באפרשת   
ירמיה מו -"הדבר אשר" הפטרה:  

     כניסה  יציאה  ר"ת

  י"ם 16:11 17:27 17:57

  ת"א 16:26 17:30 18:07

  חיפה 16:15 17:27 18:05

  ב"ש 16:30 17:31 17:57

 

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

  

 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

  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
  עמית בן רבקה          נעם יצחק בן רחל ברכה

  בשפעויוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות 

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

  ון וכשר במהרהזיווג הג  
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
  נתנאל בן ג'ינה                       אורן בן נעמי

                         

  זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה                    

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
  סיון בת אסתר

  רפואה שלמה       
  הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א

  בן עזרא יצחק     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

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

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

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      יהודה אריה בן רחל ברכה
  שלו בן מזל פחימה                 אליהו בן מאיה

  הצלחה ורפואה  נעימה בת שרה - יפה בת שרה
  שרעבי תירצה בת מלכה  רוהולה רון בן זוליכה

  מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה
יוסף חיים בן נסכה                    ציון בן צ'חלה                  

  יעקב בן אסתר                      דוד בן נזה       
  כל עם ישראל

    

  לבית מש' כהן בת פג'רה ע"ה(כזלה) צביה האישה הכשרה לעילוי נשמת 
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  ה והאם צריך לחשוש לאיסור זה בכל הפירות?ָעְרלָ מהו איסור 
  
  

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

אסורים באכילה ובהנאה מן  ,טיעתםש השנים הראשונות לנופירות ערלה, היינו: הפירות שמניבים אילנות המאכל במשך של
אסור. המוצא או רוכש אילן, , שהם ספק ערלה בארץ ישראל ,התורה. ואיסור זה נוהג בין בארץ ישראל ובין בחו"ל. ואף בפירות

ו אינ -  על האילן שלוש שנים ופירותיו מותרים. גוי שאומר שעבר -  ואינו יודע שנותיו ואין הבעלים נמצאים, אם נראה אילן זקן
   ,השגחה ותעודת כשרות השיש ב ,אלא בחנות ,שבהם אחוזי הערלה גבוהים ביותר ואין לקנותם ,נאמן. ישנם זני פירות

  "אוכמניות".ויה" א", "פפספטמבר", "אפרסק יה"קוו"ענבים" ירוקים בלא גרעינים, וכן פרי  :כגון
  

כגון: זית, תמר,  ,מעלהושנים  4-5-יב פירות אלא לאחר כמפני שאין האילן מנ ,שאין בהם חשש ערלה ,ישנם סוגי פירות ,אולם
  קלמנטינה.  ו, תפוח, תפוז ףן, שזיא, דובדבן, חבוש, חרוב, מנגו, משמש, לימון, פקהגויאבתאנה, אפרסמון, 

  
  
  
  
  

מחישה המ ל"האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זצעובדה מדהימה על  ה', ובו הובאקול ברמהלהלן סיפור מופלא, שעובד בחוברת '
  כך היה: - עד כמה רבותינו נזהרו ממחלוקת. ומעשה שהיה

  

, היות שהדבר שיגיע בדחיפות לביתו, ולא ימתין עד הבוקר ,לזגג וביקשו באמצע הלילההצדיק ר' שלמה מבאבוב פעם התקשר 
בטרם , עוד כעת תוביקשו לתקן אותו בדחיפובביתו ר על חלון שבור ". כשהגיע הזגג לבית, הצביע האדמואינו סובל דיחוי

על מה ולמה הדחיפות הזו, ומדוע לא יכול היה הרבי להמתין עד  ,תמיהתואת מאוד והביע עד שיאיר הבוקר. הזגג התפלא 
 ומדוע נקרא להגיע בשעה מאוחרת זו?! הבוקר?!

  

שהזעיקו בשעת לילה , וזאת מכיוון שלא יפרסם את הדברים בחייו ,שיגלה לו טעמו של דבר בתנאי שיבטיח לו ,רביההשיב לו 
הזגג ואכן, הזגג הסכים, והרב סיפר את המניע לכך. . מאוחרת, זו ומגיע לו לדעת ולהבין את המניע לכך ואת חשיבות העניין

 ר."פורסם רק לאחר פטירתו של האדמושמר את הדבר בליבו ו
  

המונהג על ידי גדולי תורה.  'חר של יראי הכפי הידוע לך, שורר ויכוח השקפתי מסויים ביני ובין ציבור א"אמר לו הרבי: וכך 
. זריקת הבחנתי באבנים המושלכות לעבר החלוןהרבה והנה באמצע הלילה הרגשתי חבטה עזה בחלון חדרי, ולהפתעתי 

  . "נופץ ונשברשחלון זה עד האבנים לא פסקה, 
  

שאם החלון ישאר כך, כשהוא  ,ני עוד יותר. וחוששימשליכי האבנים נמנים על אותו ציבור החולק עליחשש ניכר כי חושש אני "
ון שברצוני למנוע זאת, קראתי ווהחסידים שלי יראו זאת, עלולה להתלהט כאן מחלוקת עזה, ומכימנותץ, עד אור הבוקר, 

  ."!לך עכשיו, באמצע הלילה, ומבקש שתתקן את החלון, שלא יוודע הדבר
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ְמנ�יִיםְמנ�יִים  ַהְקAַָ�ת ֶהָעל�ןַהְקAַָ�ת ֶהָעל�ן  ַ	ֲהָלָכהַ	ֲהָלָכהִלְ�ֵאל�ת ִלְ�ֵאל�ת 
  

  ָנא ִלְפנ�ת ָלַרבָנא ִלְפנ�ת ָלַרבלשאלות לשאלות 

  ֵאִלBָה� ַחBִים ִ�ְנָחִסיֵאִלBָה� ַחBִים ִ�ְנָחִסי

  77664466663333--005544ְ	ֵטל' ְ	ֵטל' 

  

ֲחָזָרה ֲחָזָרה , , ִז��ג ָהג�ןִז��ג ָהג�ן, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפ�ה ְ�ֵלָמהִלְרפ�ה ְ�ֵלָמה, , ְלִע5�י ִנְ�ַמתְלִע5�י ִנְ�ַמת    ִנFָן ְלַהְקAִי� ֶאת ֶהָעל�ןִנFָן ְלַהְקAִי� ֶאת ֶהָעל�ן

  111155667733--00550044בטל' בטל' ְפנ�ת ְלִליא�ר ְפנ�ת ְלִליא�ר ָנא לִ ָנא לִ וכו' וכו' ִ	ְת��ָבה ִ	ְת��ָבה 
�ן  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה	8ֶֹם ַה	8ֶֹם , רח' , רח' ֲעב�ר ִליא�ר ַעְצמ�ןֲעב�ר ִליא�ר ַעְצמ�ן: : 7ְתֶֹבת ַה6ֲַעֶרֶכת7ְתֶֹבת ַה6ֲַעֶרֶכתBֶרת ִצHֶןְמַב�Bֶרת ִצHֶד . . ְמַב�Iד ִמ�I9080590805ִמ  

  

  eemmaaiill--	ַ 	ַ   ְלַקָ	ַלת ֶהָעל�ן ִחKָםְלַקָ	ַלת ֶהָעל�ן ִחKָם

  ::ְ�ַלח ֶאת 7ְת�ְבֶתQ ֶאלְ�ַלח ֶאת 7ְת�ְבֶתQ ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָ�ב�עַ ִמיֵדי ָ�ב�עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

  
ְ	ָרכ�ת -�ֵמִ�יב ַ	ֲהָלָכה ��ֵאל   

 

תַה6ְַחZקֶ י ִמְ�נֵ ה ְ	ִריחָ   
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שע"ט 'ה בשנתשבתימן בכפר נג'ד אלוליד נולד  -שלום שבזי זצ"לאבא הצדיק מארי 

ונאלץ מאמו  תייתם אףנתייתם מאביו ולאחר שנים מועטת ה 15 בהיות כבן .)1619(
. במהלך נדודיו הגיע לצנעא ושם למד בישיבה על עצמו את עול כלכלת משפחתולקחת 

 מקווהו בית כנסתבהמשך עבר לשבז ולאחר מכן לתעיז, שם בנה של חכמי העיר. 
גזר האימאם אלמהד בן חסן  )1679( ל"טתה'ת בשנ. טליתותוהתפרנס מאריגת 

שמד על יהודי תימן, אך לבסוף הומרה הגזירה בגירוש. במסגרתה גלו למדבר  אלקאסם
  מוזע. כל חייו חי חיי עוני ומחסור.

  

 גאון בנגלה ובנסתר.ונעשה בקי בה.  את כל כולו בעסק התורה הקדושההשקיע 
ידע  רי המופתים וישועת שנעשו על ידו.רבים סיפו הקודש.-מלומד בניסים. בעל רוח

נפטר סמוך לחשכה מסופר כי . תכריכיו וכל הדרוש לקבורתו אתאת יום פטירתו והכין 
 נפטר בערב שבת ט' לשני תלמידיו בשביל שיספיקו לקברו לפני השבת. עמדה השמש
ם. שני 91- חי כ .)תעיז( מגרבה-צלע ההר בכפר אל נמצא על. ציונו )1710(בשבט ה'ת"ע 

בשמותיהם של בתי עד היום ציונו הפך למוקד עליה לרגל ורבים נושעו שם. שמו הונצח 
  .כנסת רבים של העדה התימנית וכן ברחובות ובשכונות הנושאים את שמו

  

מרת שמעה  בנותיו:, ר' שמעון, (נפטר בחיי אביו) ר' יהודה בניו:. יוסף 'ר :אביו
  . סעדיה דריין 'ר מרבותיו:ת מרים. , מר(התפרסמה במעשי נסים שאירעו על ידה)

חמדת • באסטרולוגיהעוסק  -ב אלזיגאכת•עוסק בגורלות  -גורל החול• מחיבוריו:
עוסק בתפילות שונות, קמיעות,  - ספר המרגלית•מדרשי על התורה -פירוש קבלי -ימים

פירוש על הלכות •לאמירת תהלים עפ"י הצרכים קונטרס  -שימוש תהילים•סגולות וכו' 
  פיוטים ושירים. 500- . כתב כיטהשח

הבירה תעיז. התכנסו כל  שכאשר חלה האימאם של תימן, הוזעקו טובי הרופאים אל עיר ,סופרמ

לבריאותו של האימאם, אך דבר לא הועיל ומצבו של  זיר הגדול להתפללוהעם במסגדים בהוראת הו
 מהרה העלה אחדשאיבד את הכרתו. בחצר המלכות שררה מהומה. עד  דרדר עדיהאימאם ה

ששמו נודע למרחוק כי  מהנכבדים רעיון, לקרוא לפני המלך יהודי מבני תימן ושמו רבי שלום שבזי,
  האימאם.  ודאי יהיה בידו להועיל למצבו שלומלומד הוא בניסים, 

  

האימאם קשה ביותר. פנה  כי מצבו של ,חזרו השליחים בלוויית הרב הקדוש רבי שלום שבזי, שראה
שיהיה מוכן לרפא את האימאם אך תנאי בידו,  כי הוא אל השרים ואל הוזיר הגדול ואמררבי שלום 

 להעביר הימים עוד ליהודים, וכן, שימלא את הבטחתו משכבר האימאם אוהב ישראל ולא יציק
 

  

  
  
  

  

  

 
                                    

           
את התחייבותם על הכתב על  נאותו השרים לתנאי, והסכים עימם גם הוזיר והעלו .כון במנוחהבה יוכלו יהודי תימן לשש ,חלקת קרקע לידיו

  מנת לחייב בהם את האימאם לכשיחזור לאיתנו.
  

ביקש האימאם לשתות דבר  האימאם את עיניו, לתדהמת הסובבים. רקק רבי שלום על הארץ וקרא 'תלך המחלה הרעה הלאה'. מיד פקח
השתוממו כולם, מההחלמה המהירה והמופלאה של  ,ממיטתו וזיר ובעיני השרים. לאחר שביקש האימאם לרדתועיני הויהיה הדבר לפלא ב מה

שמגערת הצדיק נסוגה המחלה באחת.  ,בהתרגשות השרים לאימאם על מחלתו, הורו באצבעם על הצדיק רבי שלום וניסו להסביר מלכם. סיפרו
את הצדיק של רבי שלום, עליה הקים  ווה להעביר את חלקת הקרקע לידיום לעמוד בו, ומיד ציההתחייבות והוא הסכי הגישו לאימאם את כתב

   מגרבה שליד תעיז.- הכפר היהודי אל

תפסוהו המוסלמים  שנים, ושמו מעודה.עשר עשה ביהודי ירא שמים מתעיז שבתימן, ושמו שמעון סינואני. אשתו נפטרה והשאירה ילד כבן מ

שאינו בר דעת בעל כורחו. והילד דבק בכל  ,ימן, המספח יתומים לדתם. אך המשפט האסלמי קובע, שאין לשמד ילדלשמד, כחוק האיסלאם בת
  ולא אכל. דרש אוכל מבית אביו. -עוז בדתו. ביקשו להאכילו נבלות וטרפות 

  

וסבל עינויים נוראים, אך מדתו לא זז.  קבע הואזיר שיכלא בבית האסורים, ויביאו לו אוכל מבית אביו עד הגיעו לבגרות. נכלא בבית הסוהר
מה יעשו שנות הניתוק מלימוד התורה ומחיי  ,ילד הוא, מי יודע -הן הילד פיתוהו בהבטחות מפליגות, ולא הטה אוזן. ראה אביו ואמר לנפשו: '

  'קהילה? מי יודע מה יעוללו הייסורים ויחוללו הפיתויים?
  

נרדם. בא אליו אבא  -מרוב בכי  קרא תהלים בקול בוכים וביקשו להמליץ במרום על בנו, שיוושע.עלה לקברו של הצדיק ר' שלום שבזי זצ"ל, 
 שלושה. קם שמעון סינואני שמח, ושב לעידו. כעבור "אל תדאג. בנך יצא מבית כלאו, ובגינו ישתחררו אסירים רבים"שלום שבזי בחלום ואמר: 

ונפרצה  -שתי אמות רוחבה  -בתים וקעקעו יסודות. בשל השיטפון קרסה חומת בית הכלא ימים ירד גשם זלעפות. מטרות ניתכו בעוז, הציפו 
  שנוצרה ברחו אסירים רבים, ביניהם הילד מעודה. 

  

ראיתי זקן אחד פורץ את הפרצה, נטלני בידי  יבעיניבאישון לילה הידפק על דלתו של בית אביו ואמר בהתרגשות: לא הגשם הפיל את הקיר. 
גללך שחררתי אסירים רבים'. לך לאביך ואמור לו לבל יפחד, שוב לא תיפול ביד הארורים. אך אמור לו, לבל יבריח אותך ישר ואמר לי: 'ב

  ".לעדן. אמור לו לקחתך לכפר אל כזיעה, שם תתחבא, עד שיתייאשו הרשעים מהחיפוש אחריך, ואז יבריחו לעדן
  

על הדלת לחפש את בנו. נקשו זיעה, ושב לביתו לפנות בוקר. רק נכנס למיטתו, ושוטרים בו בלילה, בגשם שוטף, הבריח האב את בנו לכפר אל כ
שוחרר מכל אשמה, ושב  -משלא מצאוהו נטלו את האב לחקירה. טען שהיה כל הזמן במיטתו, וכדברי הפתגם: "בזמן שוחד מקובל, הנס עומד" 

  ב, ושניהם עלו לארץ ישראל...הילד הוברח לעדן. הצטרף אליו הא -לאחר זמן הודיעוהו  לביתו.
  

זצ"ל  ָ�ָ	ִזים ָ�ל�א ַא	ָ י ָמארִ ק ַהַ\Aִי - ִאם ִרא��ִנים 7ְַמְלִכים  
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ביקשו לשוחח עם רב  יורק,-ומרדכי, אחים צעירים, יהודים תושבי ניו . לואיסל"ע שרויים באבלהמעשה החל בעת שהיו האחים 
ס לואי היהדות. אמצעי עם-ונפגשו לראשונה באופן בלתי אהרן גייסינסקי-משהשהה ר'  בוהכנסת -לבית יהודי. איכשהו, הגיעו

מו לילות שלמים יותכפו והוא בילה ע קסמה לו. ביקוריו בבית הרב גייסינסקי הלכו ישראל ממש-היה רציני במיוחד ותורת
(יהי רצון והקב"ה יחזיר בתשובה  והקשר שלו עם היהדות הלך והתהדק בשלב מסוים החל להניח תפילין ולשמור שבת, בשיחות.

  ד העולמי, שם פגש לראשונה בחייו ברבי מליובאוויטש."הרב גייסינסקי למרכז חב בהזדמנות, אף הגיע עם .את כל עם ישראל!)
  

לואיס ומרדכי על דלת ביתו שר הרב  בערב, דפקו 10כ, בשעה "הכיפורים תש-יום שבת, יממה לפני- ערב אחד, היה זה במוצאי
נמצא גידול ממאיר "מיותרות.  לי הקדמות, פתח לואיס ב"אחי חולה מאוד" לצערם, הם לא הגיעו לביקור נימוסים. גייסינסקי.

ובינתיים הספיק  הרפואה. הוא שוחרר זמנית-מיטות בבית זקוק לניתוח דחוף, שמתעכב רק בשל היעדר בקיבתו והואל"ע 
הניתוח אינו  כי ,הרפואה, חוץ מאחד שטוען- שנערכה בבית ,מומחים. כולם אישרו את ממצאי הבדיקה לבקר אצל כמה רופאים

כי ,השיב להם הרפואה והודיעו כי התפנתה מיטה ועליו להגיע לניתוח. מרדכי-היום התקשרו מבית מו.יאי להמתין עדחוף וכד
  ."!למצבו הם מסירים כל אחריות -לא יגיע מיד אך רופאי המחלקה הזהירוהו, כי אםהבודד,  ברצונו להמתין, כדעת הרופא

  

עצתו תועיל להם.  כי לא ,הרב גייסינסקי הסביר לאחים ."קשים את עצתךמב אנו אובדי עצות. אנו", סיים לואיס, "כעת, הרב"
האישי של הרבי ולספר  הרב הדריך אותם לפנות אל הרב חודקוב, מזכירו ."שכזה, צריך לפנות ישירות לרבי גורל-בנושא הרה"

מקום,  מכל מי יודע, אולי. הרבי בערב יום כיפור, אבל שיאפשר לכם להיפגש עם ,קלושים הסיכויים אמנם"לו על העניין. 
לספר לאיש את מטרתכם, ודאו היכן  היו נועזים מעט: מבלי -בקשתכם על הכתב  אם ידחה אתכם ויאמר לכם להעלות את

  ."בעייתכם נצלו את ההזדמנות ובמהירות ספרו לו על הרבי והמתינו לו בפתח המקום. כאשר יצא, נמצא
  

בבית הרב גייסינסקי.  צלצל הטלפון, 00:45באישון לילה, בשעה  לצת הרב.למלא אחר המ מבלי להתמהמה, יצאו השניים
הרבי,  כצפוי, לא אפשר להם הרב חודקוב להיפגש עם ."חדשות טובות בפי, רבאיי"של לואיס מעודד:  מעבר לקו נשמע קולו

  החדר. כי הרבי נמצא בחדרו, והמתינו בסמוך לדלת וכעצת הרב גייסינסקי, הם ביררו ומצאו
  

הרבי הזמינם להיכנס לחדרו.  הדלת. לואיס ניגש אל הרבי והציג את עצמם. חצות בדיוק יצא הרבי מפתח חדרו ונעל אתב
בפירוט רב על מצבו ועל דעתם של  מרדכי, נשוא הבעיה, סיפר לרבי בעצמו ."המתנתי לבואכם"הרבי:  לפליאתם, אמר

הצעת טיפול אחרת בשבילו.  וכאשר מרדכי סיים, אמר כי יש לו ,רבבקשב  באשר לניתוח והטיפול הכדאי. הרבי האזין הרופאים
היפגש עם רופאי, ד"ר  אמסור לך כעת. בעוד שלושה שבועות תפילין, כבר ממחר, והקפד על דיאטה אותה התחל להניח"

  ."תצטרך כל ניתוח , לא'זליגסון. בעזרת ה
  

אינני מבין "דרך הפתח והחלונות.  שהבחינו בנעשה ניסו להציץ ,מאוד, וסקרנים הרבי זמן ארוך ללואיס ומרדכי שהו בחדרו ש
איש בערב יום הכיפורים, גם  כי הרבי אינו מקבל ,גייסינסקי. הוא לא ידע , העיר לואיס לרב"כל כך מעורר סקרנות באמת מה

  הגדול ביותר... לא את הרב
  

אבל העדפנו לשאול "הכל על הכתב.  ורה להם להעלותנתן להם להיפגש עמו וה השניים התוודו בפני הרבי, כי הרב חודקוב לא
ואומר, כי  אני חוזר", והוסיף: "חיכיתי שתבואו אליי" בתשובה, חזר הרבי על דבריו המפתיעים: , התנצלו."ישירה בצורה

  תפילין שלוש פעמים. על כך שהתרופה היא הנחת ,הכול, חזר הרבי בסך. "הרפואה היא שתניח תפילין
  

שאלו אם לה גייסינסקי לפני הרבי וה הכיפורים, עבר הרב- המסורתית של ערב יום )"לקח"וקת עונת הדבש (למחרת, בעת חל
מרדכי אכן הניח תפילין ואף  , הורה הרבי."וודא זאת"הוא משער שהניח.  הניח הבוקר תפילין. הרב גייסינסקי השיב, כי מרדכי

  של מצבו.ב הכיפורים. אלא שהדבר היה ממש מסוכן -רצה לצום ביום
  

צילומי רנטגן אצל רופא מומחה,  אם לערוך ,את הרבי בשמו לוביקשו לשאו לפני חג הסוכות פנה מרדכי אל הרב גיסינסקי,
מרדכי אכן פנה לביצוע סידרת  מעוניין בביצוע הצילומים, ניתן לעשותם. האחות. הרבי השיב, כי אם מרדכי עצמו לבקשת

  , אמר הרופא בזהירות."שבועות י בעוד שישהיחזור אל" , כי הוא בריא לחלוטין!והראו אלו לא העלו דבר צילומים, אך
  

כעבור  לעלות במשקל וכי חש הטבה גדולה. כי החל ,גייסינסקי, סיפר מרדכי בשמחה בפעם הבאה שפגשו האחים את הרב
קש להישאר במשך היום והוא התב לבדיקה חוזרת. שוב הצילומים לא היו ברורים שישה שבועות הגיע מרדכי אל הרופא

   לעריכת צילומים משווים נוספים. במרפאה,
  

כיצד  ,הרופא אף התקשה להבין. לביתו כי לא נמצא דבר והוא משוחרר ,למרדכי הודיע הרופא המומחה עצמולקראת ערב 
  התקשה להבין... מקנן גידול ממאיר. מרדכי, לעומתו, לא ופוגהרפואה היו משוכנעים כי ב-שבבית זה

  

   
  
  

ןFְִפ5ִית ַהKַחַ ל �ֶ  7ָֹח[  
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                  ה ז"ל מאיר מורד בן שושנ      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                                                                                    נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

    ה בן סטה מקנין זצ"להרב עוליאל ישוע                            יצחק בן חביבה ז"ל            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                                                                מסעוד בן יקוט ז"למסודי בת חביבה ע"ה                            

  שמעון בן חנה ז"ל       אסתר בת נעמי ע"ה                                     שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 
כל נשמות עם ישראל           יעקב בן סלימה  ז"ל     ז"ל                            לכהאברהם בן מר' דב בן בנימין אלתר                                                                              מרדכי ע"ה           ברכה בת 

                                     

 לע"נ

 תנצב"ה


