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  ם ֲחֵבר�עִ ל ַ�עַ א נ�ֵ  - ת ְ�מ�ת ָ�ָר�ַ 

 

 

 

 515 ִּגָּליֹון                                                                                                    ד              "בס 
 ה"| תשע תְׁשמוֹ ָּפָרַׁשת 

 

  ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 

יתכן שפרעה מדבר יולכאורה קשה, כיצד 
לבני ישראל, בשעה שמזה שלשה ימים הם 
כבר אינם נמצאים במצרים, אלא רק 

שפרעה במדבר? מתרץ יהונתן בן עוזיאל, 
בר אל דתן ואבירם שנותרו במצרים, יד

  העם ביציאת מצרים! רבו לצאת עם כליוס
  

כיצד רוץ זה מתעוררת תמיהה גדולה: יעל ת
יתכן, שדתן ואבירם נותרו בחיים ולא מתו י

שכל , כמו שמבואר בחז"ל במכת חושך
   הרשעים מתו במכת חושך?

  

מבואר בחז"ל, שדתן ואבירם היו כפי האלא 
ם מן השוטרים העבריים, שהיו אחראים ישני

ראל, כשמי כלפי פרעה לתפוקתם של בני יש
, חייב היה ללקות שלו עמד במכסה אשל

 -מכות נמרצות, אולם השוטרים העבריים
רבו להכות את יס - וביניהם גם דתן ואבירם

אחיהם, ומשום כך ספגו בעצמם מכות מן 
  הנוגשים המצריים.

  

בשל אותן מכות שקבלו דתן ואבירם עבור 
כלל ישראל ומאחר שזכו לשאת בעול עם 

האריך להם  -י"ל דיסקיןחבריהם, אמר המהר
  ה' את אפו והם לא מתו במכת חושך!

  

הנה כי כן, שכרו של הנושא בעול עם חבירו 
כה גדול, עד שעל אף היותו רשע וראוי 

  לעונש, מאריך לו ה' אף ואינו מענישו.
 

גדלותו של משה התבטאה  -"ויגדל משה"
בעובדה שיצא אל אחיו ונשא איתם בעול 

  העבדות.
  

זו של הנושא בעול עם חבירו, הנה דה ימ
דות שהתורה נקנית בהן, יאחת מן המ

 שכינההובזכותה זכה אף משה רבינו לגילוי 
. היה זה כאשר הגיע משה רבינו הקדושה

למדבר וראה את הסנה בוער באש ואיננו 
אוכל, משה שמשתומם למראה המופלא 

(שמות ג,  אומר "+ֻסָרה (ָא וְֶאְרֶאה ֶאת ַהַ'ְרֶאה

  ". ג)
  

ומיד לאחר מכן נאמר "ו1ְַַרא ה' 0ִי ָסר ִלְרא.ת 
", (שמות ג, ד) ים ִמ6.7 ַה5ְנֶהקִ ו1ְִַקָרא ֵאָליו ֱא2

ומבואר במדרש, שכאשר ראה הקב"ה 
שמשה סר לראות בעוני העם ונשא בעול 

 ...ו1ְִַקָרא ֵאָליועם אחיו בני ישראל, מיד "
 שכינהההוא זכה לגילוי ו", ִמ6.7 ַה5ְנֶה

  !הקדושה
  

אולם לא רק צדיקים זוכים לשכר עצום בשל 
כי אם גם היותם נושאים בעול עם חברם, 

רשעים זוכים לחסד מיוחד ולהארה 
כפי  דה זו,ימיוחדת מן השמים בשל מ

  שנראה להלן:
  

כאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, אומר 
ֵאל נְֻבִכים הכתוב: "וְ+ַמר ַ:ְרעֹה ִלְבנֵי י8ְִרָ 

". (שמות יד, ג) ֵהם ָ;+ֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִ'ְדָ;ר

  בברכת שבת שלום 
  הרב אליהו חיים פנחסי

  מבשרת ציון -"עין חמד"ק "רב ק

  

  "וַיְִהי ַ�ָ/ִמים ָהֵהם וִַ/ְג2ַל מֶֹ�ה וֵַ/ֵצא ֶאל ֶאָחיו וַַ/ְרא ְ�ִסְב.ָתם"
  (שמות ב, יא) 

 

ה"תשע טבת טי" 10/01/2015  

שמותפרשת   
א ירמיה -"דברי ירמיהו": הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 16:18 17:32 18:02  

א"ת 16:34 17:29 17:57  

 חיפה 16:34 17:29 17:57

ש"ב 16:38 17:32 18:02  

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

  , פרנסה טובה ק"שז
  איתנה ובריאות

  וגלית בת מסודילאליהו ניזרי בן ימנה  

  לרפואת העלון מוקדש  
  ו"ייצחק בן פנינה ה

  נ ראובן עמנואל חיים בן סימה שירין"לעו
 

   רפואה שלמה  

  לאיידה חיה בת אסתר 

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס 

  ב"ת ובלרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרחלה 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         ר יהושע סומך וב"בליאו

  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
  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

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

  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                     יפית בת ג'ינה
  נתנאל בן ג'ינה                       אורן בן נעמי

  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       
  הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א

  יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן
  ימים בריאות ואריכות    - 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 אות ואריכותברי  -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         

  מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
  טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  בן מזל פחימה                 אליהו בן מאיהשלו 
   רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   - יפה בת שרה

מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה                
  דוד בן נזה                            יעקב בן אסתר      

  כל עם ישראל              עינת בת רחל ברכה 
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 ומהן הבעיות ההלכתיות במשקה זה? משקה הוויסקי מהו תהליך עשיית
  

  

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

תחה עד להתאדות. את האדים לוכדים המזוקק בדרך כלל משעורה שהונבטה, הותססה והור ,וויסקי הינו משקה אלכוהולה
ב, קנדה ויפן, ובערי סקוטלנד ”משקה זה מיוצר בכמה מקומות מרכזיים בעולם כמו אירלנד, אה הערות: מקררים והופכים לנוזל אלכוהול.

קי מאמרו של הרב ן תהליך הייצור של משקה הויסיבעיקר. תהליך הייצור: הלתתה, טחינה, בישול, תסיסה, ביקבוק. ראה עוד בארוכה בעני
 שרשבסקי בקובץ בית הלל (אלול תשס"א עמוד סה).

  

אירי. בסקוטלנד קיים חוק הוויסקי המגדיר בדיוק מאיזה  -יש לחלק בין הוויסקי המיוצר בסקוטלנד לבין הוויסקי המיוצר באירלנד
לא ניתן להשתמש בוויסקי המיוצר  ,על כןרכיבים ניתן לייצר וויסקי. באירלנד אין חוק כזה, ולכן היצרנים אינם מוגבלים. 

  באירלנד ללא חותמת כשרות מוכרת.
  

אשר שימשו לייצור הוויסקי "בורבון" האמריקאי. [בארה"ב החוק מתיר לשימוש רק  ,רוב הוויסקי הסקוטי מתיישן בחביות אלון
וטי] ומיעוטו מתיישן בחביות יין חבית חדשה ותקופת יישון אחת בלבד, לאחר מכן נמכרים החביות לסקוטלנד ליצרני וויסקי סק

 ומקבל תוספת יין ממש.
  

זילנד, שמייצר אלכוהול ממי גבינה כיון שיש בהם הרבה לקטוז [סוכר החלב], מוסיפים שמרים -קיים מפעל באירלנד וגם בניו
  .ישנו גם את האיסור של חלב נכרי ,המגיע מחו"ל ,אלכוהול כזהבלתסיסה ומזקקים ומקבלים אלכוהול חלבי. 

  

  משקאות אלו המכילים דגנים, יש לוודא שלא היו בבעלותו של יהודי בחג הפסח או שנמכרו במכירת חמץ.

  

שנקצרה לפני פסח אף בחוץ לארץ, עד שיחול ט"ז בניסן. בעיה זו קיימת  ,התורה אסרה לאכול תבואת חמשת מיני דגן
  ות השונות בהתאם לזמני קצירת התבואה בהן.שיש בחומרי הגלם שלהם מיני דגן, ומשתנה על פי המדינ ,במשקאות

  
  
  
  
  
  

להלן סיפור מופלא, שיש בו כדי ללמדנו, מהי כוחה של תפילה ועד כמה האמונה של האדם, במי שאמר והיה העולם יכולה 
היא הזמינה רופא לביתה,  ונפל למשכב. מסופר על אשה שבנה חלה מאדכך היה:  - לשדד כל מערכות תבל, ומעשה שהיה 

כתב לה  ,לה לנסות תרופה מסוימת נתןבראותו את פניה של האם,  ל"ע. שהמצב קשה מאדחר בדיקה קצרה אמר לה, אלו
 היה זה בערב שבת ביןמאחר ש, כדי לרכוש עבור בנה את התרופה מיד הלכה לבית המרקחתויצא מביתה. האישה מרשם 

  . המרקחת סגור ומסוגר-ראתה כי ביתהשמשות, 
  

קוח נפש? לקחה יפשל והילד במצב  -ומה יכלה לעשות מרקחת תורנים הפתוחים בשבת. -שבה לא היו בתיהיה זה בתקופה, 
שהמים האלו ירפאו את  ,‘לתוך דוד של מים חמים המוכן לשבת וביקשה והתפללה לה זרקה אותואפוא את המרשם, 
   לילד מעט מעט ללגום מהמים. הילד, ובשבת נתנה

  

עד מאוד, התפלא הלה ו, שב לאיתנו. חזרה אל הרופאהבריא לחלוטין וימים מספר תוך ב"ה ו וראה זה פלא, הילד התאושש
. שאל אותה אם נתנה לו מהתרופה, , שכן החולי שלו היה קשה עד מאוד, והוא לא האמין שישרודשהילד בכלל נשאר בחיים

אמונה בקב"ה יכולה לשנות את לה והיאיך התפ ,הרופא ממש יצא מכליו ופרסם את הדבר והיא שחה לו את המעשה.
  מוחשית. הטבע בצורה

  
  
  
  
  

עד כמה עלינו להכיר טובה לזולת וביחוד לנשותינו הדואגות מבוקר עד ערב לכל המטלות הנצרכות בבית ובטיפול בילדים. 
בוקר ועד והיה טרוד מעולם של תורה בארה"ב  מספרים על רבן של בני הגולה, הרה"ג ר' משה פיינשטיין זצ"ל, אשר הקים

 והנה הוא רואה אותו... ,מתלמידיו לביתו פעם אחת נכנס אחד , וכולם היו נשמעים לפסיקותיו.בהלכה ערב בשאלות סבוכות
  . עומד במטבח ומדיח כלים

  

כמה  ,הרבנית אינה חשה בטוב, ויודע אניאו אז השיב לו הרב ואמר: " "הרב, זה לא מכבודך לעשות זאת?", זעק התלמיד.
  ".זאת, על מנת לעשות לה נחת רוח הבת לראות את הכלים הבלתי מודחים ולא במקומם, לכן עושה אניאו אינה

  
  

  

  
'ג קֵחלֶ  - רוְִא=:ר ֶה>ֵ  – ��ֵאל :ֵמִ�יב ַ�ֲהָלָכה  
 

  ְמנ:יִיםְמנ:יִים  ַהְק2ַָ�ת ֶהָעל�ןַהְק2ַָ�ת ֶהָעל�ן  ִלְ�ֵאל�ת ַ�ֲהָלָכהִלְ�ֵאל�ת ַ�ֲהָלָכה
  

  ָ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, , ִעB:י ִנְ�ַמתִעB:י ִנְ�ַמתלְ לְ     ִנָ>ן ְלַהְק2ִי� ֶאת ֶהָעל�ןִנָ>ן ְלַהְק2ִי� ֶאת ֶהָעל�ן

  111155667733--00550044  ""בטלבטלָנא ִלְפנ�ת ְלִליא�ר ָנא ִלְפנ�ת ְלִליא�ר   --""וכווכוֲחָזָרה ִ�ְת�:ָבה ֲחָזָרה ִ�ְת�:ָבה 

  9080590805ִמI:ד ִמI:ד . . ְמַבHֶֶרת ִצ/�ןְמַבHֶֶרת ִצ/�ן  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה�ֶֹם ַה�ֶֹם   '', רח, רחֲעב:ר ִליא�ר ַעְצמ�ןֲעב:ר ִליא�ר ַעְצמ�ן: : Fְתֶֹבת ַהEֲַעֶרֶכתFְתֶֹבת ַהEֲַעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--�ַ �ַ   ַלת ֶהָעל�ן ִחJָםַלת ֶהָעל�ן ִחJָםְלַק�ָ ְלַק�ָ 

  ::ְ�ַלח ֶאת Fְת�ְבֶתP ֶאלְ�ַלח ֶאת Fְת�ְבֶתP ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָ�ב:עַ ִמיֵדי ָ�ב:עַ 
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YָֹחF  ֶ� ל ָBהְ>ִפ  
 

בַה�Zת ַהFָרַ   
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נולד בין חומותיה של ירושלים  -מרדכי בידרמן זצ"ל מלעלוב האדמו"ר רבי משה 
. עוד מנעוריו ניכר כעובד ה' מופלא. בצעירותו )1902(העתיקה בחודש כסליו ה'תרס"ג 

, היה מקיץ בחצות 15כבר ניכרו בו סימני קדושה וטהרה. למד בישיבה בקרקוב. בגיל 
ערבי, שהיה סמוך כאמור הלילה, הולך להיטהר במקווה ומחיש צעדיו אל הכותל המ

הוסמך להוראה ע"י רבני ירושלים, אך  17בגיל למקום מגוריו, כדי לערוך תיקון חצות. 
 הוא סירב להתהדר בכתרה של תורה, והסתיר את ידיעותיו הרבות, מפני הסביבה.

  

מונה ע"י רוב חסידי לעלוב כאדמו"ר השישי  )1929(לאחר הסתלקות אביו בשנת ה'תר"צ 
 קארלין).-(פינסקלוב, לעת זקנותו היה גם לאדמו"ר של פלג זקני חסידי קרלין בשושלת לע

חייו היו רוויי ייסורים ומכאובים. בתחילה קבע את מושבו בתל אביב ולאחר שנים העביר 
אלפים שחרו לפתחו ונושעו. בעל רוח  ענוותן.את חצר החסידות לשיכון ה' בבני ברק. 

כ''ד טבת ה'תשמ"ז  - נפטר ב פרסם כפועל ישועות.הקודש. מקובל. מלומד בניסים. הת
 הזיתים, לצד אביו.-שנים. ציונו בהר 85-. חי כ)1987(
  

אדמו"ר רבי שמעון נתן נטע.  אביו:(ר' דוד'ל, מצד אביו). אדמו"ר רבי דוד צבי שלמה  סבא:
א (אחותו החורגת מאשת אביו בזיווג שני מרת פייגמרת עטיל  אשתו:מרת חנה רייצא.  אמו:

, אדמו"ר רבי אלטר אלעזר מנחם (בירושלים)אדמו"ר רבי אברהם שלמה  בניו:רבקה). 
, אדמו"ר פיעטרקוב ובית מדרשו בירושלים)-(אדמו"ר מלעלוב, אדמו"ר רבי ישכר דוב (בבני ברק)

אדמו"ר רבי שמעון נתן  ניקלשבורג ובית מדרשו בירושלים),-(אדמו"ר מלעלוברבי פינחס יצחק 
(שניהם , ר' דוד צבי ישראל ור' שמואל שמעלקא ברק)-רש אביו בשיכון ה' בני(בבית מדנטע 

 לעלוב),-(האדמו"ר מבראנוביץ'האדמו"ר ר' יעקב אשר קאפף  חתניו:סירבו לכהן באדמו"רות). 
קרלין, ובית מדרשו ברחוב מלאכי בבני -(האדמו"ר מלעלובהאדמו"ר ר' שמואל צבי רוזנפלד 

 ברכת משה• מספריו:ברק). 

ולפני כששידך את בנו בחו"ל,  ,שהתרחש עם בנו. הדבר היה ,יפר ר' אליעזר לאנדא נס גדולס

. נכנס ר' אליעזר לרבינו החתונה קיבל החתן שיתוק ברגלו רח"ל, ולא יכול היה להלך על רגליו
לעשות את כל , אך הרבי אמר לו האם יש לבטל השידוך כי רחמנות על בת ישראלהקדוש ושאלו: 

. כשעלה החתן למטוס לנסוע הדרושות לחתונה, ולהדפיס הזמנות, הכל כמו שנהוגההכנות 
והחתן  ,כשהמטוס נחת ,והנהעדיין לא יכול היה להלך ברגליו והוצרכו להסיעו בעגלת נכים.  ,לחתונה

  ,תההיה צריך לרדת מהמטוס קם על רגליו והתחיל להלך כאחד האדם, והחתונה התקיימה בעִ 
  בעיתה ובזמנה והכל בא על מקומו בשלום.והחתונה התקיימה 

 

  
  

  
  
  

  

  

. לשיש לו גידול במוח רח" ,וראושלפתע החל לחוש בראשו כאבים חזקים והלכו עמו לרופאים ועשו לו צילומים,  ,ת"ת דערלוי למד ילד קטןב

והיה קשה להיכנס  ,בתקופת חוליו של רבנו אזמאורע זה התרחש מכיוון שמדובר בסכנת נפשות ממש.  ,וציוו הרופאים לעשות לו ניתוח מידי
 ,והוסיף, לתת איזה סכום כסף לצדקהאליו, אך אחר השתדלויות הצליחו להתקבל אצלו ונכנסו אליו באמצע הלילה וציווה, כדרכו בקודש, 

בריא כשהוא  ,, וכעבור ימים אחדים הגיע הילד לת"תבעבור זה הסכים לקבל את הכסףש ,גוימצאו וימכרו לו את הגידול, ואכן קחו גוי ישי
  .ללא שום כאב ושלם כאחד האדם

צע דשמייא הצליח חיל האוויר הישראלי להשמיד את הכור הגרעיני בעיראק, במבצע שנקרא "מב-) בסייעתא1891תאריך ה בסיוון ה'תשמ"א (ב

ק"מ מעל ערב הסעודית והפצצת הכור הגרעיני). ממשלת  1,100-עופרה" או "מבצע תמוז". (מדובר בטיסה של שמונה מטוסים במרחק של כ
שהתרחשה מאחורי הקלעים, למרות כל ההכנות  ,ישראל החליטה להפציץ את הכור הגרעיני זמן קצר לפני הפעלתו. רבים לא יודעים על הדרמה

אם לבצע את הפעולה, הוא חשש מאד לגורל הטייסים, שהייתה סכנה  ,הממשלה דאז לא היה משוכנע עד הרגע האחרוןהמדוקדקות, ראש 
  שאיזה מטוס יופל בשטח אויב, וכן מתגובות העולם על הפעולה.  ,גדולה מאד

  

האם לתת אישור למבצע  ,ספקות גדוליםהפעולה תוכננה להתבצע בליל חג השבועות באותה שנה, ושעות ספורות לפני המבצע עדיין היו בליבו 
בערב חג השבועות פנה  שפעולה זו הייתה הסוד השמור ביותר במדינה, שרק מעטים המעורבים ישירות במבצע ידעו עליו. ,מובןאו לא. 

ראש הממשלה, שהיה ראש לשכת  ,הרבי מלעלוב רבי משה מרדכי בידרמן לעוזרו האישי ושלח אותו להיפגש באופן דחוף עם יחיאל קדישאי
אל תחשוש מלעשות את המבצע, המבצע יצליח למעלה מהמשוער, ואף אחד לא הממשלה, - מר את המילים הללו, "תמסור לראשוומסר לו ל

  ". פגע, לא המבצעים ולא מדינת ישראל, אני מבטיח ולוקח את העניין על אחריותייי
  

ליחיאל קדישאי, שנדהם כיצד הרבי, יודע על כלשונם , ומסר את הדברים הללו ביצע את שליחותו ,אפילו שלא ידע במה מדובר ,עוזרו של הרבי
שאישר את המבצע, שאכן הצליח למעלה  ,הממשלה-וכמובן מיהר למסור את הדברים לראשהדבר שהוא הסוד השמור ביותר במדינה, 

   מהמשוער.
  

ששכנעה אותו ונתנה לו את הביטחון לאשר את  ,יא זוהממשלה סיפר יותר מאוחר למקורביו, שאכן השליחות המופלאה של הרבי ה-ראש
ותוך פחות מיממה לקה הרבי ", לקחתי על עצמי יותר מדי כדי שהעניין יצליחהמבצע, הרבי מלעלוב אמר לחסידיו מיד לאחר שהופצץ הכור, "

  באירוע מוחי, שנפטר ממנו זמן קצר לאחר מכן.

הכותל המערבי. בעיצומה של תפילתו, התקדרו השמים בעבים והחל יורד גשם זלעפות.  בהן התפלל רבינו ליד שריד מקדשינושאחת הפעמים ב

מיהרו לגונן עליו במטריה. הדי הרעמים והבזקי הברקים נשמעו ונראו. לאחר דקות ארוכות שכך הגשם והמטריה קופלה. דקות מספר לאחר מכן 
  ?! הגיעו שלרגליו ותמה: מהיכן המיםלפתע הבחין בשלוליות הצדיק סיים את תפילתו ופנה ללכת לדרכו. 

 ן זצ"ל מלעלובִ�יֶדרמָ י ָמְר2ְכַ ה מֹ�ֶ י ַר�ִ האדמו"ר  - ִאם ִרא��ִנים FְַמְלCִכים
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דרך “מ בישיבת ”א, ר”מגיד המישרים הרב גואל אלקריף שליט" מפי דורש טוב –הגדה של פסח להלן סיפור המעובד מתוך "
אין במקום זה וכך סופר:  .היהודי בוונצואלה שמירת הלבושב על כוחה של התגברות אחת מול הסחףברק, -בבני ”חיים

הקפיד גם שם והוצרך לשהות שם, שבחור ישיבה, מעשה בור ישיבה אחד, ונדיר לראות שם יהודי במראה חרדי. כמעט בח
  ללכת עם כובע וחליפה, הוא לא שינה כלום מהליכותיו וקידש בכך שם שמיים.

  

א לומד תורה הבחור הסביר לו, שהו ושאל אותו לפשר מראהו החריג.יום אחד, כשהלך ברחוב, פגש אותו סטודנט יהודי, 
תורה. הסטודנט לא הכיר את המושג ישיבה, ואפילו לא ידע מה היא תורה. במשך שעה  בישיבה, וזהו לבוש של יהודים בני

מתאים לבן של בן מלך, והרי כל יהודי הם. בחור הישיבה הסביר, שהלבוש היוצא הדופן הוא לבוש מכובד, יוחצי דברו השני
א ילבש בגדים מוזנחים ועלובים, נכון? אתה רואה אותו ל", הסביר לסטודנט, "ב"יא ארהנש". הוא בן של מלך מלכי המלכים

  ."עם חולצה לבנה, חליפה וכובע –ישיבה, הולך עם בגדים מכובדים  תמיד מופיע עם מלבוש מכובד. גם אני, כבן
  

לנסוע לליקווד, לבדוק מקרוב את  . לא עבר זמן רב, עד שהסטודנט החליט"בליקווד"שאל הסטודנט.  ,”נמצאת הישיבה? "היכן
ויזה כדי להיכנס לארצות הברית. לאותו סטודנט ואזרח של ונצואלה, שבדרום אמריקה, זקוק ל הישיבה המסקרנת הזאת.

יזה שלו. השוטרים בצד האמריקני של הגבול ושפג תוקפה של הו ,אבל לא שם לבתה ויזה, והוא הגיע למעבר הגבול, יהי
  .ה, כאילו רצה להיכנס לארצות הברית במרמההתייחסו אליו בחומר

  

ניידת, הורה לו להיכנס, והתחיל לנסוע. עמדו לגרש אותו בחזרה לאמריקה הדרומית. בדרך פנה אליו גבוה בהגיע שוטר 
משהו בלתי  "באת לישיבה??". "באתי ללמוד בישיבה": הסטודנט לוענה  ".הברית? לארצות"מהי סיבת ביאתך השוטר, ושאל: 

נבהל.  "היי, לאן אתה לוקח אותי?"עצר השוטר את הניידת לרגע, ואחר כך התחיל לנסוע לכיוון ההפוך.  פתאום התרחש:ר ברו
תשלם לו אלף דולר,  אני לוקח אותך לעורך דין אחד."פניו של השוטר הכושי משדרות אהדה. למרבה ההפתעה, הוא אומר: 

  ."והוא יוכל לארגן לך ויזה באופן מידי, במקום
  

אני ", אומר השוטר, "בוא, חביבי"עלה הסטודנט לעורך הדין, שילם לו, וקיבל ויזה. השוטר בינתיים חיכה לו למטה בניידת. 
 ."שתיקח אותך לליקווד ,דת עד תחנת הרכבת. אביא אותך לרכבתיאני אסיע אותך בניבשבילך,  'מונית ספיישל'עכשיו 

אני מודה לך מאוד על כל העזרה, אבל אפשר לשאול משהו? מה קרה "מאוד. היה מלא הכרת הטוב, אבל גם מבולבל מיודענו 
הוא סיפר על תיק , אומר השוטר. שקרה לי" תשמע סיפור" -"אותי ולעזור לי כל כך הרבה? שהחלטת, פתאום, לא לגרש

ם את הסכום לאשתו. העלילו עליה עלילה, וחייבו אותה לשלם אלפיים דולר. מאחר שלא היה באפשרותם לשל’ תפרו’ש
  הזה, הכניסו אותה לכלא.

  

ומול עיניו  גבוה,מר יוצא מחנות עם תיק. פתאום הגיח בסערה בריון טזמן מה אחר כך, הלך אותו שוטר ברחוב, וראה חסיד סא
החסיד התחיל לצעוק ולרדוף אחרי השודד, אבל השודד היה הרבה  של השוטר, התנפל על החסיד וחטף ממנו את התיק.

 ממנו. לא היה לו סיכוי מולו. השוטר, לעומת זאת, היה בכושר טוב. הוא רדף אחרי השודד, תפס אותו, ולאחריותר מהיר 
  החזיר את התיק לחסיד.ו, הזמין ניידת הצליח להשתלט עליומאבק קצר 

  

, אמר "ודות ליאין צורך לה"שבתיק היה סכום כסף גדול מאוד.  ,החסיד היה נרגש. הוא הודה לשוטר במילים חמות, וסיפר לו
ששמע הלה את מ ."ואני רוצה להכיר לך טובה. לא רק בדיבורים", אמר החסיד, "הצלת אותי". "עבודתירק עשיתי את "השוטר. 

  , ונתן לו.מהתיק . מיד הוציא את הכסף"ם דולר שחסרים לייאשתי נמצאת בכלא בגלל אלפי"סיפר השוטר: דברי החסיד 
  

אתה לא צריך להחזיר לי טובה, שהרי כבר עשית ": החסיד לוענה  ".על שהצלת את אשתי? איך אחזיר לך טובה"שאל השוטר: 
אם ", הקשה. "ואיך אדע למי לעזור?". "ממך, שאם תראה פעם יהודי בצרה, תעזור לו עם זאת, אני מבקשלי טובה גדולה. 

עשר שנים אני מחפש יהודי, שיגיד לי  כבר". השוטר מסיים ואומר לסטודנט: "תראה יהודי שרוצה ללכת לישיבה, תעזור לו
הראשון שאמרת לי. אני כבר עשר שנים רוצה להחזיר טובה למי שעזר לי, ובגלל זה אני ממש  שהוא מחפש ישיבה, ואתה

  ."שמח לעזור לך להגיע לישיבה
  

לבדוק 'וא נסע לליקווד הסטודנט לא האמין למשמע אוזניו. הרצון שלו להגיע לישיבה ולעמוד על טיבה התחזק פי כמה וכמה. ה
וממה התחיל הכל?  ה אשה וילדים שהולכים בדרך התורה.”היום הוא אברך בירושלים, יש לו ב , ונשאר שם.'יןיאת הענ

  בוונצואלה. מהלבוש של בן הישיבה, שהלך עם כובע וחליפה
  
  

   

  םָמBְב:�ָ ת אֶ  �J�ִא ֶ�[
 

       הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל              הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                         הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
                  מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל              הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו 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

    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                                             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"לחביבה ע"ה                            מסודי בת 

  ז"ל סלים בן פרחהאסתר 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 חגיתאורה בת נעימה ע"ה                                                               ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה                                           יפה בת רבקה ע"ה 
               ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                                                              שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                     

                                     כל נשמות עם ישראלאלון בן סעדה ז"ל                                 
  

 לע"נ

 תנצב"ה

מאגר ענק של שיעורים מיוחדים ממרן זצוק"ל בשלל נושאים מזמין את הקהל הקדוש להאזין ל "תורת מרן" -  גמ"ח מעדני המלך
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