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  ֵא�ת ַהְפָסקַ  - יְפק�דֵ -לְקהֵ וַ�ַ ת ָ�ָר�ַ 

 

 

 

  524 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

  ה"| תשע יְפקּודֵ -לַוַּיְקהֵ ָּפָרַׁשת  
 

  דּוַּׁשת ַהִּגָּליֹוןָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְק  | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 

, להשבתת האש ביום השבת בעולם הזה
האש ממשיכה לבעור בם גם ביום השבת 

ש על וואינה מפסקת. וכותב האלשיך הקד
�כֹל מְֹ�בֵֹתיֶכםְ �(שמות  הפסוק "!א ְתַבֲער� ֵא

א של -בעולם הזה "ְ�י)ם ַהַ'ָ�ת" - "לה, ג)
עולם בתבער בכם האש ביום השבת 

  האמת.
  

, ישנם הבדלים לגבי פרק הזמן, על כןיתר 
שבו נכבית אש הגהינם עבור שומרי השבת 

שאלו שאיחרו להוציא את בעולם הזה. 
השבת, זוכים שהשבת בגהינם תתמשך 
עבורם עד שעה מאוחרת, ואלו שמיהרו 

להכניס את אותה להוציאה, ממהרים 
השבת ברגע שם נשמה בחזרה לגהינ

  יוצאת...
  

ובספר 'שער בת רבים' תירץ, מדוע הזכירה 
התורה דווקא מלאכת הבערת אש, היות 
ושבת הוא יום מנוחה לאחר הבריאה 

והאש לא שהייתה בששת ימי המעשה, 
, נכללה בבריאה של ששת ימי המעשה

האש נברא רק במוצאי שבת, משום כך היה 
בין מקום לטעות שהדלקת אש איננה נכללת 

  וים אנו להימנע מהן. והמלאכות שמצ
  

על כן הוצרכה התורה לומר על מלאכה זו 
�כֹל מְֹ�בֵֹתיֶכם ְ�י)ם ְ �בפירוש "!א ְתַבֲער� ֵא

 ".(שמות לה, ג)  ַהַ'ָ�ת

 הבערת אשמפני מה נבחרה דווקא מלאכת 
  מכל מלאכות שבת?

  

מבאר בספר הברית, שהתורה הדגישה 
דווקא עניין זה, משום שישנם אפיקורסים 
הטוענים שמשה רבינו אהב את ישראל ולכן 

רה להם לשבות ביום השבת מן הו
אולם מאחר המלאכות הקשות לעשיה, 

שהבערת אש אינה פעולה קשה ומסובכת 
  הרי שאין שום סיבה לא לעשות אותה.  -
  

לפיכך הדגישה התורה, שגם עניין קל זה 
אסור בשבת, שכן אין קושי המלאכה מעיד 
על איסור המלאכה, היות שכל מה שנאסר 

א ולא לפי הבנתו של ביום זה הוא ציווי הבור
  השכל האנושי.

  

ועוד, אש הגהינם שובתת בשבת גם עבור 
החוטאים, ומשום כך אין אומרים בתפילת 

" (תהלים עח, לח) ליל שבת "וְה�א ַרח�ם יְַכ1ֵר ָע)ן
כפי שאנו אומרים בתפילת ערבית שבכל 
לילה, שהוא פסוק בעל י"ג תיבות כנגד י"ג 

טים הדינים מאחר שאז שולמידות רחמים, 
יותר מביום, והרשעים שבגהינם זקוקים 

  לרחמים גדולים שם.
  

חותמים בתפלה "�)ֵמר ֶאת ַע2)  ןכמו כן אי
 �י5ְִָרֵאל ָלַעד", אלא "ַה1)ֵרס ֻס3ַת ָ�ל)ם ָעֵלינ
�ַליִם", שכן אין ָ�וְַעל 3ָל ַע2) י5ְִָרֵאל וְַעל יְר

אחר צורך בשמירה מיוחדת בלילה הזה מ
  שאש הגהינם שובתת. 

  
אולם מחללי שבת בעולם הזה אינם זוכים 

  בברכת שבת שלום 
  הרב אליהו חיים פנחסי

  מבשרת ציון -"עין חמד"ק "רב ק

  

 "0א ְתַבֲער� ֵא� ְ*כֹל מְֹ�בֵֹתיֶכם ְ*י,ם ַהַ+ָ*ת"
 (שמות לה, ג)

ה"תשע אדר כ"ג 14/03/2015  

פקודי- ויקהלפרשת   
ל"ו יחזקאל -"ויהי דבר": הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 17:10 18:22 19:05  

א"ת 17:28 18:20 19:01  

 חיפה 17:29 18:20 19:03

ש"ב 17:30 18:21 19:03  

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

  ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'ללם ציון בן צי ובכ"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         בליאור יהושע סומך וב"

  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

  אקבלי 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
  טובה                   יוסף בן רוחמה עמית בת

  חגית בת גילה                     יפית בת ג'ינה
  נתנאל בן ג'ינה                       אורן בן נעמי
  אילן בן ג'וליאט         ענת נעה בת מזל טוב

  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
  ריכות ימיםבריאות וא    - 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         

  מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
  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                
  דוד בן נזה                            יעקב בן אסתר      

  כל עם ישראל              עינת בת רחל ברכה 
    

  

  

 , 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"צחק בן פנינה היי

  נ ראובן עמנואל חיים בן סימה שירין"ולע
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  מתי מותר לאכול אכילת עראי ללא הפרשת תרומות ומעשרות ומהם הדברים הקובעים למעשר?
  

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

  

ראי ללא הפרשת תרומות ומעשרות, גם אם נגמרה מלאכתם, כל גינה שגדלו בה פירות או ירקות, מותר לאכול מהם אכילת ע
   :כפי שיפורט לקמןעוד לא נעשה בפירות אחד מששת הדברים הבאים "הקובעים למעשר" מדרבנן 

  

וא שיכניסנו " וה(דברים כו, יג) תִ�ַעְרִ:י ַה9ֶֹד� ִמן ַהַ�יִ אין הטבל נקבע למעשרות מן התורה עד שיכניסנו לביתו שנאמר: " -בית וחצר
ין הכנסת הפירות מהשדה לחצר המשתמרת. ואם החצר אינה י". וכן הדין לענ(דברים כו, יב) וְ>ְכל� ִבְ�ָעֶרי;דרך השער שנאמר "

  פטורה מתרומות ומעשרות אפילו מדרבנן. ,משתמרת
  

ין אדם מתבייש מלאכול אי זו היא חצר הקובעת למעשר, כל שהכלים נשמרים בתוכה על ידי שומר שמשמר אותם, או שא
  רמב"ם (פ"ד מה' מעשר ה"ח). מקורות:מה אתה מבקש.  ,אומרים לו בני החצר ,יכנס לשם אדםיבתוכה, או חצר שאם 

  

באופן שנתקיימו בה כל התנאים כולם יחד, פירות שנכנסו לשם נקבעו למעשר בוודאי, ואפשר להפריש מהם תרומות ומעשרות 
ים רק תנאי אחד מכל התנאים הנזכרים, נקבעו למעשר להחמיר, אבל לכתחילה לא יפריש על פירות אחרים, אבל אם נתקי

  מהם על פירות אחרים. 
  

ומשעה רמב"ם (פ"ה ממעשר ה"א). שו"ע (יו"ד סימן שלא סצ"ד).  מקורות:הקונה פירות תלושים כדי לאוכלם, נקבע למעשר מדרבנן. 
אולם הקונה פירות  . וכן אם הגביה את הפירות אע"פ שלא שילם.שמשלם את הכסף עבורם אע"פ שלא הגביה את הפירות

  רמב"ם שם ה"ב. מקורות:בעודם מחוברים לקרקע, ואחר כך תלשם, לא נקבעו למעשר, ויכול לאכול מהם אכילת עראי. 
  

מב"ם (שם הי"ד). ר מקורות:קובע למעשר.  -שהוא בישול מועט, וכן טיגון, צלייה, אפיה, וקלייה ,אם בישל את הפירות או שלקן
  ין עישון ראה בספר דרך אמונה (שם ביאור הלכה ד"ה אחד המבשל).יולענ

  

  ).חרמב"ם (שם הי" מקורות:. המולח פירות או ירקות אפילו בעודן בשדה, נקבע למעשר
  

השבת, פירות שנגמרה מלאכתן וליקט אותם לאכילה, ושקעה החמה בערב שבת, נקבעו למעשר, ולא יאכל מהן אפילו לאחר 
רמב"ם (שם ה"כ). וכתב בספר דרך אמונה (פ"ג ממעשר ס"ק כד) שגם יום טוב קובע למעשר כשבת. ולענין לקיטה לשם  מקורות: עד שיעשר.

  אכילה, כן הביא בספר ערוך השלחן (סימן קג סי"ד).

  
  
  
  
  

וא עושה ולהלן סיפור המעשה: לעצמו ה -להלן סיפור מופלא, שסיפרה גברת כ. ויש בו כדי ללמוד כי כל מה שאדם עושה 
וטיפולים משמעותי התפתחותי  איחורשמטבע הדברים הוביל ל ,עם מוםל"ע נולד "גיסתי, אם לשמונה כאשר בנה בן החמש 

  ."סיון להביא מזור לבנהיבנכל זאת  -זמנה וממונה  בין מומחים בארץ ובעולם מבלי לחוס על אין מספר, התרוצצויות
  

טלפוני בין  בשלומה, היא הייתה עסוקה בסבב השונות התפניתי לטלפן לגיסתי לדרוש למסגרות יםילדאחרי ששלחתי את ה"
 להסעת נכים. תיכף תאימהההסעה להיות מ איכילוב. על רפואהה-הסעה עבור בנה לבית העמותות השונות בניסיון להשיג

ארוחה חמה עבור שאר בני תוכל להכין  כי בזמן הזה ,הודתה לי בחום באומרה הצעתי את עזרתי באיתור ההסעה, גיסתי
  .הרפואה"שישובו הביתה בעודה עם בנה בבית  המשפחה

  

 המאמצים לא נשאו פרי. גיסתי בעלת אמונה כיבצער רב, נאלצתי לבשר לגיסתי  שיחות והמתנות שעתיים שללאחר כ"
הורדתי את השפופרת . "בתשלום! "תודה רבה, חסכת לי זמן יקר, אזמין הסעההגיבה בחיוך שנשמע היטב דרך האפרכסת 

על דברים של  מלאה בטרוניותאני שב''ה הכל כשורה,  ואילו ,עם כל החבילות שלה שמחה ומחייכת ופרצתי בבכי, איך היא
  ."ולהודות לה' על כל הטוב שגמלני החלטתי לשמוחמה בכך?! 

  

על אתר הורה  תי לבדיקה.יהסמוכה לב םהחולי-בכבדות, לקחתי אותה לקופת לעת ערב בתי בת החודשיים החלה לנשום"
ברכב פרטי להעבירה או אמבולנס או לחלופין  להמשך טיפול, הוא הותיר בידי שתי ברירות,הרפואה -הרופא לפנותה לבית

 צאתי והפלאפון מצלצל, מאחורי הקו נשמעה טרודה במחשבות לארגן את הבית טרם יצאתי מחדרו מהורהרת, עודי במיידי.
הסעה היוצאת בעוד עשרים  ישנה ,להדסה עין כרם? אם זה עדיין רלוונטי גב' כ. האם הזמנת הסעה שלום'השאלה: 

  .י"עבור גיסתי ועתה חזרו אלי להן השארתי הודעה בבוקר ,זו אחת העמותות הייתה '.דקות!
  

 כרם עבור סעה לעיןאני בדיוק צריכה ה אבל עכשיו ,גיסתי לאיכילוב בשעות הבוקר כי אכן הזמנתי הסעה עבורהשבתי, 
יהיה בעוד כעשרים דקות כשצור קשר י כי הנהגאמרה, היא רשמה את כתובתי ו השיבה. 'כרם-אצלי מופיע עין' התינוקת שלי.

משמים לבית  הסעה מתוזמנתבתי ב, הספקתי לארגן את ילדיי לשינה ויצאתי עם לבית עדכנתי את בעלי שישוב לביתי. קרוב
  ."הרפואה

  
  
  

  
ק ד'ֵחלֶ  -ת�ַמַעְ=ר,ת ְ>ר�מ, –�,ֵאל �ֵמִ�יב ַ*ֲהָלָכה   

 

  ְמנ�יִיםְמנ�יִים  ַהְקָ<ַ�ת ֶהָעל,ןַהְקָ<ַ�ת ֶהָעל,ן  ִלְ�ֵאל,ת ַ*ֲהָלָכהִלְ�ֵאל,ת ַ*ֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנ,ת ָלַרבָנא ִלְפנ,ת ָלַרבלשאלות לשאלות 

  ים ִ�ְנָחִסיים ִ�ְנָחִסיֵאִלָ�ה� ַח�ִ ֵאִלָ�ה� ַח�ִ 

  63291446329144--052052  ל'ל'ְ*טֵ ְ*טֵ 

  

  , , ִז��ג ָהג�ןִז��ג ָהג�ן, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפ�Bה ְ�ֵלָמהִלְרפ�Bה ְ�ֵלָמה, , ְלִע�Aי ִנְ�ַמתְלִע�Aי ִנְ�ַמת    ִנָ>ן ְלַהְקִ<י� ֶאת ֶהָעל,ןִנָ>ן ְלַהְקִ<י� ֶאת ֶהָעל,ן

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

  9080590805ִמ�Hד ִמ�Hד . . ְמַבGֶֶרת ִצ�,ןְמַבGֶֶרת ִצ�,ן  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה*ֶֹ=ם ַה*ֶֹ=ם   ''רחרח, , ֲעב�ר ִליא,ר ַעְצמ,ןֲעב�ר ִליא,ר ַעְצמ,ן: : Eְתֶֹבת ַהDֲַעֶרֶכתEְתֶֹבת ַהDֲַעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--*ַ *ַ   ְלַקָ*ַלת ֶהָעל,ן ִחIָםְלַקָ*ַלת ֶהָעל,ן ִחIָם

  ::ְ�ַלח ֶאת Eְת,ְבֶתO ֶאלְ�ַלח ֶאת Eְת,ְבֶתO ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָ�ב�עַ ִמיֵדי ָ�ב�עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

 ָE דָ ה מַ לB�ֶ הע,=ֶ א ה� ְלַעְצמ, -הע,=ֶ ם  
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מחוז תאפילאלת (בריסאני נולד  -המכונה ה"בבא חאקי" זצ"ל הרב יצחק אביחצירא 

בשנת ה'תר"ף . בהיותו כבן י"ג התייתם מאביו. )1895(כ"ג באלול ה'תרנ"ה -ב )שבמרוקו
ד על ידי השלטונות ר' דו והגזרות הקשות כנגד היהודים ורצח אחי ותעקבב )1920(
עבר  )1936(בשנת ה'תרצ"ו  ר מריסאני לעיירה בודניב יחד עם אחיו הבבא סאלי.בע

, עזב את )1945(בשנת ה'תש"ה  ייצג אותה מול השלטונות.ולהתגורר בעיירה ארפוד 
  . מרוקו ועבר לגור בעיר אוראן שבאלג'יריה

  

. עברה בגבעת אולגהוהשתכן בממשפחתו עלה ארצה יחד עם  )1948(בשנת ה'תש"ח 
 .שנים 20-ושימש בתפקיד זה כ רב הראשי של הערים רמלה ולודלאחר מכן מונה כ

- מקובל. בעל רוח. ארגון הרבנים הספרדים ועדות המזרח בארץ ישראלמונה ליו"ר 
 כ"ה אדר ב' ה'תש"ל-נפטר ב הקודש. רבים נהרו לביתו כדי להתבשם מברכותיו.

שנים. בהלווייתו  75-כין שלום בית בין בני זוג. חי כבתאונת דרכים לאחר שהש )1970(
  אנשים. 20,000-השתתפו יותר מ

  

 .')בבא סאלי'ה(ר' דוד, ר' ישראל  אחיו:ר' יעקב.  סבו:ר' מסעוד.  אביו:
ראש כשימש (ר' פנחס , )"בבא הנא", שימש כרבה הראשי של יבנה ורמלה(אברהם ר'  ילדיו:

רב העיר רמלה (יחיאל, , ר' )שימש כראש העיר רמלה(ן , ר' אהר)המועצה הדתית באשדוד

חסידה  ,)ראש מוסדות "נר יצחק" בירושלים(שמעון , ר' מאיר, ר' )וראש מוסדות "אהל יצחק"
  בוסו, פלורה סודרי, רחל כנאפו, שמחה שושן, ברכה דהן וחיה רוטנמר.

מושב, כדי לעורר את רגליו מעיר לעיר וממושב ל וד בהיותו רבה של העיר רמלה היה מכתתע

באחד מביקוריו ביישוב  ישראל שבכל אתר ואתר בקיום התורה והמצוות. ולחזק את אחינו בני
וצרתם  ,נפלא ניגשו אליו לאחר דרשתו בני היישוב בו הרצה את דבריו במתק שפתייםש ,מסוים

 מאד ונודדת נו! יש פה תרנגול משונה שלא מפסיק לקרקר, מטריד הוא אותנוירב" בפיהם:
  ".שנתינו בלילות

 

הביטו האנשים זה בזה בתימהון  ".יש פה ילד שהוריו עדיין לא מלו אותו" מיד ענה להם ואמר:
לאחר  "ובעז"ה תמצאו".הצדיק, ענה להם  ,"הזדרזו לברר" -"לא ידוע לנו על ילד כזה" ואמרו:

  ילד". את הורי ה מצאנו והבאנו עימנו .נוי"כן רב שעה חזרו האנשים ואמרו:ה תחצימכ
 

שלא למול את  ,רבי! מעולם לא חשבתיואמר: " כשעמד אביו של הילד בפני רבינו פרץ הוא בבכי
 והחלטנו 'מילה-ברית'תה בידי יכולת כספית לערוך את סעודת היהי ולא ,בני, אך מה אעשה

מצבנו הכספי לא  הרב ,כדי שאף אנו נעשה סעודה כמו כל חברנו, אך לצערנו ,לדחותה
  ".!בננו ועדיין לא מלנו את -ר עברו חמש שנים וכב ,השתפר

 

בו  'מילה-ברית'וקיימו את מצוות  וה, וערכו הםווה הרב להכין סעודה מפוארת לכבוד המצומיד צי
. הקולניים הפסיק אותו תרנגול את קרקוריו ,בילד זה 'מילה-ברית'ות ומצ עם קיוםביום. 

 ענה הוא להם בענוות חן: ".לא מהול? כאן ילדשיש  ,מניין? איך ידעת"וכששאלו את באבא חאקי: 
וכל צפונותיה  ,הקדושה, וצריכים אנחנו רק להתקדש ולהיטהר אין דבר שלא כתוב בתורתנו"
  ".בפנינו יחשפוי

 ,כששמעו הם על האותות ומופתים פרי בטן.ולא זכו שנה  15שהיו נשואים  ,עשה בזוגמ

 ובדמעות ,באבא חאקי" הזדרזו ובאו לביתופועל הישועות " שמתרחשים בעיר רמלה בכוחו של
בעזרת ה' יתברך "הסירו כל דאגה מליבכם" אמר להם הרב, " שליש שפכו את בקשתם בפני רבנו.

הביאוהו  ,כשייולד הילד מיד ,שנה תזכו לזרע קודש בר קיימא, אך בקשה אחת לי אליכם תוך
שמחתם והתרגשותם הגדולה שכחו לבן בכור, ומ ". עוד באותה שנה זכו הםונכדי שאברכ ינא אלי

  את בקשתו של הרב.
 

הם דרשו ברופאים, אולם  .מאדעד הצטערו והם  .שאינו יכול ללכת ברגליו ,התברר, כשגדל הילד
"באבא חאקי" "הרי בזכות ה ואמר לאשתו: נזכר לפתע האבאאו אז  .כל ניסיונותיהם עלו בתוהו

יצאו  ,למעשהוממחשבה  "ברכה לבריאותו של בננו? לא נלך אליו ונבקשמדוע  זכינו בזכותו לבן זה,
  כשפניהם מועדות לעיר רמלה. ,הם מיד לדרכם

 

 ,רבי קדוש! הנה ילד זה: "'חאקי באבא'נכנס האבא עם בנו בידו ואמר ל ,לביתו של הרב הגיעוכש
 ,עתה ראה איזה שבר עצום, בננו זה משותק הוא ברגליו זכיתי ונולד הוא בזכות ברכתך, אך

" אמר ?שאברכהו כדי י,שמיד עם היוולדו הביאוהו אלי ,"והלא אמרתי לכם -"ללכת כלל נו יכולואי
  להם הרב. 

 

שמהתרגשותם הגדולה שכחו  ,את סליחתו והסבירו נזכרו הזוג בבקשתו של רבנו ומיד ביקשו
כשישב הילד  ומיד", י"הושיבוהו בבקשה על ברכיהצדיק. "לא נורא" אמר להם  .הם את בקשתו

שלאחר שהורידו הרב  ,מיותר לציין הילד. לקח הוא מים ומרח את רגליו של ,ל ברכיו של רבנוע
  האדם. הלך הילד כאחד ,מברכיו

 

  
  

  
  
  

                      

           

  זצ"ל י'ָחאקִ א ָ*בָ 'הַ  -אַאִ*יֲחִצירָ ק ְצחָ יִ ב ָהרַ  - ִאם ִרא�,ִנים EְַמְלBִכים
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ד כמה רבותינו רק שאפו ללמוד ולעסוק בתורה הקדושה להלן סיפור מופלא, שיש בו כדי ללמדנו מהו העיקר בחיי האדם וע
  ולברוח מפני 'תפקידים בכירים' ואף תורניים. כל מאוויים ורצונם הוא רק לשקוד בתורה הקדושה. ולהלן סיפור המעשה:

  

רוף נפש. בחי הלא רחוק אכלסו שתי גדותיו מחנות צבא אויבים שנלחמו נהר הניימן הליטאי זרם ברוגע, משל לא ידע כי בעבר
כמאז ומקדם, בין  -השנים  ימי קיץ. -בלבן חופים ממעל. הימים -מנוקד-ושמיו תכלת  אותה שעה היו מימיו נוצצים כשטיח זוהר,

  העולם הראשונה למלחמת עולם השנייה. מלחמה למלחמה, בין מלחמת
  

יהודים, עמך  קה מידי קיץ באלפיעיירת הנופש שק משפחות יהודיות. איזור נהר הניימן שימש כמקום נופש קיצי לאלפי
אברהם דב כהנא  הנוכחים היה רבה האחרון של קובנא העיר, הגאון רבי ורבנים שבאו לשאוף אוויר ולהחליף כוחות. בין

  שפירא, הי"ד. 
  

 , והן מפני'דבר אברהם'היתר בספריו  בחייו הן מפני גדלותו התורנית, אשר באה לידי ביטוי בין רבה של קובנא התפרסם
לשוב משוויץ, בה שהה לצרכי ריפוי, אל  בבחירתויהודי, אשר התגלתה בשיאה בתקופת השואה,  דאגתו המיוחדת לכל

וגדול במצור ובמצוק, פסק בשאלות  עם צאן מרעיתו ולא להותירם בדד. והוא אכן הנהיג קהל רב קובנא, כדי להיות
  ש ה'.מפורסמת תשובתו על נוסח ברכת קידו כבדות משקל, ובין היתר

  

אך לא מונה  כי קיימת בעיה חמורה. אלפי יהודים שוהים במקום ,לדעת במקום הנופש, על גדות נהר הניימן, נוכח רבי אברהם
היו רבנים ואישי הלכה, אך  הלכתיות שונות המתעוררות השכם והערב. בין הנופשים רב פוסק מוסמך כדי להשיב על שאלות

רבי אברהם צורך לתקן את המצב  לפיכך ראה .ה הוגן להטריחם לעמול במקום הנופשהיה ז ולאהללו, כאחרים, באו לנפוש 
משרה זו. הורה, איפא, רבי אברהם  אות למלאיתילה והקדיש סכום נכבד כמשכורת עבור הרב שי ולהעמיד את הדת על

  כי המוצא עצמו ראוי למשרה זו מתבקש להציע את עצמו. לפרסם באמצעים שונים
  

ריקדה בעדינות על  ממרחקים. סירה חבוטה, שבמשוטיה חתר עבדקן נמרץ, ם. נקודה קטנה הלכה והתקרבהחלפו ימים אחדי
המראה כציור לא מציאותי. מים  הקלילה דמו כמפרשים לסירה הזעירה ובעיני הנופשים נראה המים. ציציותיו המתבדרות ברוח

מה שלא מצאו  ,להתם, כביכול ימצאו התם את הנהר מהכא זהובים צובעים את המים, דגיגים חוצים חלקים כבדולח, פסי שמש
נוספת וזינק החוצה מן הסירה היישר אל גדות הנהר.  סירה קטנה, שזופת שמש. הוא חבט במים פעם אחת הכא, ומעל הכל

  רבה של קובנה. היכן שוהה ,שקשר את שקשר וסידר את שסידר, ביקש לברר לאחר
  

 ,כאן במקום הנופש. שמעתי "רבינו, באתי להציע את עצמי למשרת רב ומורה הוראה: כשהגיע אל הגאון, פנה אליו באומרו
ידו על עיניו מפני השמש, ובידו  . "במה אתם עוסקים?". האיש הצל בכף"למלא את התפקיד שמבקשים איש אשר יסכים

ן חמש משפחות יהודיות, ואנוכי כפר קטן, ב ישנושלושה מילין אחרי עיקול הנהר, -םיוהשיב: "שם, שני השנייה חיווה למרחק
, תהה "רב ופוסק לאלפי יהודים? ובאת הנה כדי להציע עצמך להיות"כן, רבינו, השוחט". " -"?. "השוחט"שלהם ה... שוחט
  . הגאון בקול

  

כי  ,במחיצתו אלא ביקש מתלמידים מובחרים ששהו ,מעל פניוה אותו מפני הנימוס לא דחשמע הגאון את תשובתו ו"כן, רבינו". 
המתאימה לו  יבין כי טוב היה עושה לו היה מציע עצמו למשרה אחרתדבריהם ישוחחו עם השוחט בדברי תורה ואולי מתוך 

רבינו! האיש בקיא בכל חדרי " לאחר שעה שבו התלמידים אל רבם נדהמים ומשתאים. .יותר בהתאם לתפקידו הנוכחי
הזדרז אל  . רבי אברהם"!סגולה, הננו לפניו כאסקופה נרמסת מיחידי תלמיד חכם מופלגמדובר בגאון אדיר, התורה! 

  .מגודל ידיעותיו ורוב הבנתועד מאוד  והתפעלהשוחט, שוחח גם הוא בדברי תורה עמו 
  

כפריים  ולמה גאון שכמותו מתגורר בעיירה קטנה ובלתי ידועה, בין על מה זה ,מטבע הדברים ביקש רבה של קובנא לדעת
מניחים לי  אני רוצה רק ללמוד ותו לא. את רצוני זהאיני זקוק למאום.  רבה של קובנא!"בפשטות: . השוחט השיב בודדים

בעולם הזה, כפי  הכנסת הזעיר שעות על גבי שעות, באין מפריע. גן עדן למלא בכפרי הקטן, אני שוקד על תלמודי בבית
  . "או בסלבודקא שאיני יכול למצוא בוילנא, בקובנא, בגרודנא

  

מפני אך ורק  הסיבה שניאותי להציע עצמי למשרה זו היא" - הה הגאון ושאלו: "ומדוע כעת הינך משנה ממנהגך?!"וכאן ת
לא  -זוהי התורה  כאן את הדרוש לי ואשוב לי לפינתי השקטה. אך אצבור. לתת להם נדוניה יהגיעו לפרקם ועלי ישילדי

הרוגע, השמחה והתכלית סביבה  השפע, העושר, והאושר, הכל סובב סביבה, כל המטרה. תחליף היא ולא אמצעי, כי אם
  ."ממנה יונקים הם, ועל ידה הם בטוחים הם. ממנה מקור חיותם,

  

   
       הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל              ב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"להר                                         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 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
    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"למסודי בת חביבה ע"ה                            
  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 חגיתספירנס תקווה בת נעימה ע"ה              יפה בת רבקה ע"ה                               אורה בת נעימה ע"ה                                                              

               ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ
                                   כל נשמות עם ישראלגורג'יה בת נעימה ע"ה                                                           אברהם בן דינה ז"ל                                            אלון בן סעדה ז"ל                 

  

 לע"נ

 תנצב"ה

םַהַחִ�ית ַמְ]רַ י ַמהִ   
 


