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ואתחנןפרשת   

  בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 
 

51855 

 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

ְמֵחנּו ְבִבְניָנֹו וְָהְרֵאנּו"  "ְבִתּקּונֹו וְשַׂ

 

09890 
 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

". אם יהודי לא זה אחכה לו בכל יום שיבוא
 מצפה לכך נחשב כופר בתורה.

 

וזה לשונו:  )הלכות מלכים פי"א ה"א(הרמב"ם כתב 
"מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד 
ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש 
ומקבץ ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו 

מקריבין הקרבנות ועושין שמיטין מקודם. 
 ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה". 

 

כל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו ומסיים: "
מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא 

 " עכ"ל.כופר אלא בתורה ובמשה רבינו
 

את כמיהתו למשיח של הצדיק האדמו"ר הרב 
שער. משה טייטלבוים מאוהל אי אפשר לתאר ול

כאשר שמע איזה רעש ברחוב, היה נבהל 
מה קול הרעש באוזניי? אולי בא ושואל: "
 ". המשיח!

 

אם הייתי קודם פטירתו העיד על עצמו ואמר: "
יודע בימי הנעורים כי אזדקן ככה ומשיח עוד 
לא בא, לא הייתי יכול לחיות מרוב צער. נפשי 
היתה יוצאת מקרבי, אבל גודל בטחוני 

 ". וני עד היוםותקוותי החי
 

יהי רצון שנתחזק כולנו באמונה שלימה, נצפה 
-למשיח צדקנו ונזכה לראות את בניין בית

 מקדשנו במהרה בימינו, אמן!
 

 ה'תשפ"ב אב "זט

 

 

09899 

ש   רָּ נ  ת פָּ ֶאְתח   הִליׁשּועָ  תָ ִצִפי – ןוָּ

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 אורי חיים בן שליולילד 

 

 

09810 

 

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
 

 

 

 

09890 

 

הגיע לגאולה הסגולה הגדולה והעיקר כדי ל
השלימה היא הצפיה לישועה. אפילו אם חלילה 
כל הדרכים נראות סתומות בפנינו ואנחנו לא 

עלינו לזכור כי אין מעצור מוצאים שום מוצא, 
מבורא עולם להושיע את עם ישראל. אין לנו 
לחשוב מה הן החשבונות של הבורא יתברך 

 והרבה דרכים למקום. 
 

ה יקרה באחרית מתנבא מ )יד,ד(הנביא זכריה 
הימים בזמן הגאולה, על התקופה שכל הגויים 

 יבואו למלחמה על עם ישראל.
 

הר הזיתים יבקע ויתכן בעז"ה שמסגד שנמצא 
הבית וכל הטומאה שבו והשועלים שהלכו -בהר

בבית מקדשינו כולם ימוטו ויפלו תחתיהם. 
אנחנו נזכה לראות את בית המקדש השלישי 

 . על מכונו ונשמח בתיקונו
 

כל העולם יכירו וידעו את ה' ואת אמונתו 
האמיתית אשר עם ישראל מסרו את עצמם 

 שנה.  0,333-עליה במשך כיותר מ
 

אימה ופחד יפלו על כל האומות. האלילים כליל 
יחלופו ומשיח צדקינו שיתגלה במהרה ימית 

 רשע ברוח שפתיו.
 

כל הרשעים אשר היום מרימים את ראשם 
אה בתורת משה רבינו ושולחים את ידם הטמ

ועל ה' ועל משיחו, לא יוכלו אז לעשות דבר. 
בושה וכלימה תכסה את פניהם. הם לא ידעו 

 לאן לברוח מפחד ה' ומהדר גאונו.
 

זה נראה כדבר פשוט ועשוי להתרחש בכל  
רגע. עלינו לצפות בכל רגע כי יבוא היום 
כשהאדון יחזור אל ביתו, כמו שאומרים בשלוש 

ואף על פי שיתמהמה עם כל : "עשרה עיקרים

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 
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 הצלחה בגו"ר

 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
     רינה בת סימי וב"ב    נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב       רז דוד בן לאה וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 יפית שרה בת ג'ינה             ט   יאילן בן ג'ולי
      דרור בן סופיה        אנאל חביבה בת שולמית   
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

   נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 דוד עומרי בן יהודית  שירי ימנה בת שולמית  

 שמעון בן שולמית  שושנה שירה בת סילביה  
 עמית בת טובה   סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אורן בן נעמי     אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 מיטל בת שושנה

 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה

 מיכאל יהודה בן מרים       סימי בת סוליקה  
 אורן בן אסתר                        דינה בת מזל 

 נעם יצחק בן רחל ברכה           נעמי בת רחל         
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 עינת בת רחל ברכה             משה בן נזימה  
 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            

 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     
 קסנש בת דגטו                   רונית בת סבריה

 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה
בנימין בן ברכה                       אליהו בן רחל            
 נעימה בת שרה               אלן אסתר בת שרלוט

     יהודה לייב בן אסתר מלכה
רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית

 איתנה    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר
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 פניני עין חמד

09899 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

 

 

09819 

 

 לאוקמי שכינתא מעפרא העלון מוקדש 

 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תלעילוי נשמת מרו

 

 



 

 

 

 ?אלו מלאכות מותר לעשות ביום טוב
 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
 

 שו"ע )או"ח תצה ס"א(. מקורות:ביום טוב.  כל מלאכה, שאסור לעשות בשבת, אסור לעשות
 

. לכן אין להתיר לעשות שום מלאכה )משנה מגילה פרק א' משנה ה(חז"ל אמרו: "אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד" 
 מג"א שם. ע"ע בשו"ע )סימן תקמג ס"א(. מקורות:שאינה לצורך אוכל נפש, אפילו לא על ידי גוי. 

 

ה ָלכֶׁם".אלא אם כן הוא אי ש הּוא ְלַבּדֹו יֵָעשֶׁ ר יֵָאֵכל ְלָכל נֶׁפֶׁ   סור דרבנן במקום מצווה, שנאמר )שמות יב, טז(: "ַאְך ֲאשֶׁ
 יום טוב )עמוד א(. –חזון עובדיה  מקורות:

 

 שו"ע )סימן תצה מקורות:מלאכת קצירה, טחינה, בצירה, סחיטה וצידה, למרות שהן מלאכת אוכל נפש, חכמים אסרו אותם. 
 ס"ב(, משנה ברורה )ס"ק יג(.

 

מותר לבשל ביום טוב אוכל שהיה אפשר להכין לפני החג, ואפילו שלא היה מפיג טעמו כלל אם היה מבשל מבעוד יום. 
 : שו"ע )שם(. ע"ע מ"ש בשו"ת אור לציון ח"ג )עמוד קצח(.מקורות

 

: הרמ"א )סימן תצה ס"א(, כף החיים מקורותעמו. לבני אשכנז, נכון להחמיר לכתחילה לבשל מערב יום טוב, באופן שלא פג ט
 )ס"ק יג(.

 

 : שו"ע )סימן תקג ס"א(.מקורותמותר לבשל ביום טוב כמות גדולה אפילו אם צריך רק חתיכה אחת. 
 

 
 

 

 
 

'. יש בו כדי ללמדנו עד כמה התייחסות חיובית שלנו לזולת עשויה לחולל נאות דשאלהלן סיפור מופלא שמעובד מתוך '
המורים. הם היו מעבירים -ר יהודי: לפני כעשרים שנה הייתי מחנך. לקראת סוף השנה המחנכים ישבו בחדרפלאים. סיפ

את המסקנות והרשמים שלהם למחנכים של השנה הבאה של אותה כיתה. הם היו עורכים רשימה. על כל תלמיד היו 
ב. כך לצערי הרב, הילדים היו הולכים עם כותבים אם הוא ילד טוב, רמת לימודיו, עד כמה הוא משקיע בלימודים וכיו"

 הסטיגמות עד סוף כיתה ח'.
 

שנה אחת המחנך הקודם בא אלי והתחיל לדווח לי על הילדים, שאני אמור ללמד בשנה הבאה ורמתם. אמרתי לו בצורה 
ע למסקנות נחרצת, שמפאת לשון הרע אני לא מוכן לשמוע את חוות דעתו. אשתדל בעזרת ה' לבחון אותם בעצמי, להגי

 שלי בעצמי, לטפל בהם ולקדם אותם בהתאם לרמתם.
 

השנה התחילה. בשיעורים הראשונים הקפדתי לשים לב להתנהגות ומה הרמה של כל אחד מהתלמידים. הסתובבתי בין 
השורות. הבטתי ובחנתי בעיניי כל אחד מתלמידי כדי להכיר אותם היטב. לפתע עיני קלטה את אחד התלמידים מתעסק 

 חברת במקום להקשיב להסבר בשיעור גמרא.במ
 

ניגשתי אליו וביקשתי בחביבות לראות את המחברת. הילד, שהיה נבוך ומבולבל, הסתיר את המחברת מאחורי הגב. 
המשכתי להושיט ידי אליו, כשאני מבטיח לו שלא יקרה לו שום רע. קיבלתי את המחברת והתבוננתי בה. נדהמתי לגלות 

 . התחלתי לשבח את התלמיד בעיני הכיתה, כאשר אני מרים את המחברת ומציג את ציוריו. כישרון ציור מפליא
 

"ראו, יש לנו בכיתה ילד גאון. ְראו את ציוריו, כמה יפים הם ומדויקים", כך המשכתי לשְבחו ולהתפעל מכישוריו. פניתי לילד 
מהלך הגמרא שבה אנחנו עוסקים, כדי להמחיש ואמרתי לו: "אתה מביא בעוד יומיים ציור ענק שמסביר בפרוטרוט את 

 לילדי הכיתה בצורה יפה את סוגיית 'שור שנגח' ) מסכת בבא קמא( על כל היבטיו". 
 

עיניו זהרו. מעולם לא היה רגיל לשבחים כאלו. הוא היה רגיל לגערות וזלזול. למחרת פגשתי את אביו, כשעיניו זוהרות 
של גאווה, כי נאלץ לשבת עד השעות הקטנות של הלילה ולַלמד את בנו את הגמרא משמחה. הוא פנה אלי ואמר לי בנימה 

 הנלמדת, כדי שיוכל לצייר בבירור את השיעור. 
 

יומיים חלפו, הילד הגיע לכיתה עם ציור מרשים ביותר. מאותו יום הילד, שלכאורה נחשב כעצל וחולמני, התחיל ללמוד 
י הרבה, הילד התקדם יפה. כל הילדים ,שהיו נרתעים ממנו במשך שנים, במהירות ולהשלים את החומר החסר. לשמחת

 לפתע חיפשו את קרבתו. הוא בס"ד גדל והפך לתלמיד חכם. 
 

 
 

 
 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 352-6029144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

 הקדשת העלון
נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' ניתן להקדיש את העלון לעילוי 

 352-7652384נא לפנות לליאור בטל' 
 9376926. מבשרת ציון. מיקוד 80075א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל  

 

PnineEH@gmail.com 

 

ֲהָלָכה    'אק ֵחל   - בטֹום יֹו –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב בַׂ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יהָ   ִהְתיֲַׂחסּות וְתֹוְצאֹות 
 

 

 

 

 

 

 

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 חל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה ה

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 250-4401966 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

אליעזר הורביץ מחנטשין זיע"א )נכד 'החוזה מלובלין' וגם נכד 'המאור ושמש'( סיפר כי לאחר פטירת זקינו ה'מאור  ק רבי חיים שמואל בן ר'”רהה

י מדריגות. הוא מנה שם את אחת המדריגות, כי פעם אחת כשהיה  בפינטשוב ”ושמש' נמצא כתוב בחומש שלו בכתב יד קודשו שזכה להשיג לח
נ הישן, זכה לראות כי בכל פעם שהבעל תפילה ”ים שלבשו בגדי לבן בשבת קודש, והתפללו שם בביהכב צדיק”עם הרבי מלובלין ביחד עם י

 יצא מפיו לפיד אש.  -ת ”הזכיר את שם השי
 

מו הוא הגיע למדריגה שבה הכיר שהשליח ציבור כיוון אז את אותה כוונה שכיוון הכהן גדול ביום הכיפורים בעשיית העבודה. בכתב יד לא נזכר ש
ק רבי יוסף 'היהודי הטוב' מניישטאט )בן 'המאור ”ק ר' חיים שמואל הורביץ מחנטשין שאל את זקינו הצדיק הרה”ץ, אבל כאשר הרה”ל השש

 שזה היה רבינו מפינטשוב, אלא שלא רצה לגלות את שמו בחייו.ץ, גילה לו ששמע מאביו 'המאור ושמש' ”ושמש'(, מי היה הש

יעקב יצחק רבינוביץ )הידוע בכינויו 'היהודי הקדוש מפשיסחא'( ורצה לנסוע לבקרו בעת חוליו. כאשר הלך למקווה בינו היה ידיד של הצדיק ר' ר

לאחר מכן נסע  שהכלב אמר לו ש'היהודי הקדוש' הסתלק.לפני התפילה, רץ לפניו כלב ונבח. רבינו מיד קרע את בגדיו ואמר למשמשו, 
ל זיע"א לרבי ומנהיג, וברכו שיתגלה בעולם. באותה השעה התפרסמה גדולתו. )אור יקרות להגרש"ח לפשיסחא והסמיך את בנו הרה"ק ר' ירחמיא

 פרוש ח"ג(

ח, מוכר היין הביא לשולחן יין לכבוד האורח. כאשר רבינו לקח את הכוס שמזגו לו, ”אשר ביקר פעם רעו ה'אור לשמיים' אצל רבינו בסעודת רכ

?", המוכר לפתע נזכר שלקח בטעות יין ממקום שעמדו שם סתם יינם. שר בית הזוהר, 'העטרת צבי' שאל את המוכר: "מהיכן לקחת את היין
 ".הנני אומר בתורת עדות, והשמיים והארץ גם כן יעידו בי, שהיה בכוחו להחיות מתיםמזידיטשוב העיד על רבינו: "

ילה ופתאום רץ אל החלון. אחרי התפילה שאלו את רבינו על זה קן אחד, בנו של הגרויסער לייב מפינטשוב סיפר, שפעם אחת רבינו עמד בתפז

ואמר שבאותו הרגע הגרויסער לייב נסע בעגלה לקראקא ונפל מהעגלה והלך להצילו. כשהגרויסער לייב חזר מדרכו, סיפר כי בזמן שנפל, ראה 
 שרבינו החזיק בו והניח אותו בחזרה בעגלה.

ב ז"ל סיפר, ששמע מפי דודינו הגה"ק מקאמרנא, שפעם אחת רצה לפעול משהו בשביל כלל ישראל חסיד המופלג ר' אלכסנדר אלחנן מפינטשוה

ועשה עליית נשמה וראה שם היכל עם אור גדול. נכנס בו וראה שם את 'היהודי הקדוש' מפשיסחא זצ"ל. רבינו ביקש ממנו אודות הדבר וענה לו 
י וחמי ר' אברהם מרדכי מפינטשוב?", הרה"ק הראה לו למעלה בעולמות. כששמע זאת כי גזירה היא מהקב"ה. שאל: "היכן הוא היכלו של מור

 הגה"ק מקאמרנא פחד ללכת עוד למעלה. )ספר פענח רזא(

'היהודי הקדוש' העיד עליו, שבשעה שהוא אשר רבינו גר בלובלין הוא היה בידידות עם 'היהודי הקדוש' מפשיסחא זיע"א, שהעריצו ביותר. כ

כמו כן היה שולח את אחד מגדולי תלמידיו, שיהיה נוכח בשעת ההקפות  המקדש.-רתו, הוא מכוון את כוונות הקטורת בביתמעשן את מקט
 שרבינו ערך בשמחת תורה, וביקשו להודיע לו את הכוונות שמכוון בעת עשיית ההקפות.

אל את הרבנית: "מאין האווזה הזאת?". הרבנית עם אחת אישה אחת שמה בבית התבשיל אווזה שחּוטה, רבינו עבר דרך בית התבשיל ושפ

אמרה: "אישה אחת הניחה". רבינו ציווה לקרוא לאישה כי אמר שהאווזה נתנה קולה שלא נשחטה. האישה אמרה כי ר' משה שו"ב שחטה. רבינו 
 קרא לשוחט ושאלו ואמר שלא מכיר האישה הזאת. אחר כך גער בה והתוודה, שעשתה נֵבלה.

את עורב היה מצווה לגרשו. פעם אחת עורב בא ורצה המשמש לגרשו. רבינו לא הניח לו ואמר: "העורב הביא לי היום בשורה שהיה שומע קריכ

 טובה, שקרובי ר' משה מחמלניק יבוא וישבות אצלי בשבת קודש", וכך היה.

 שיפסיק הגשם, וכך היה שהגשם הפסיקשיאמר בשמו  ,בלבד עם אחת ירד גשם חזק. רבינו שלח את בנו ר' יוסף דוד, שהיה אז בן שש שניםפ

 .מיד

יחוסו  (.9645)ו ”בשנת ה'תקכ דנול -הרב אברהם מרדכי הורביץ מפינטשוב זצ"ל
ה. בצעירותו רבינו התייתם מאביו, וגדל ”מקדושי עליון, דור אחרי דור עד דוד המלך ע

מיגראד. צדיק, תמים, קדוש וחסיד. מלא בתורה בנגלה ’ק רבי יוסף מז”בבית אחיו הרה
ה הקודש. שימש שלוש מאות צדיקים בעלי רוח הקודש. על שולחנו הי-ובנסתר. בעל רוח

ב ”ב משמרות ביום וי”ד משמרות של לומדים שהיו תמיד עוסקים בתורה, י”מסובים כ
 משמרות בלילה. 

 

לא רצה לנהוג באדמו"רות אבל צדיקי הדור היו עולים אליו לבקר אותו כאשר שמעו רבינו 
רבינו היה רגיל לטייל עם בנו, ר' יוסף דוד. כאשר הגיע למקום מסויים  .את שמעו הגדול
הייתי בונה כאן בית, היה נחשב כאילו בניתי בארץ ישראל". בנו לא הבין אמר לבנו: "אם 

ד ”ז מנחם אב ה'תקפ”י-את כוונתו. כאשר רבינו נסתלק, הוטמן באותו מקום. נפטר ב
 שנים. ציונו בבית החיים העתיק בפינטשוב. 51-. חי כ(9206)
 

ק זארנאווצא וולבראם(. ”)אבדר' בנימין זאב יעקב  אביו:ר' משה מבענדין.  )מצד האב(:סבא 

ר' אלימלך  )המגיד ממזלוטשוב. רבינו היה תלמידו המובהק(,ר' יחיאל מיכל רבינוביץ  מרבותיו:
ר' יצחק לוי  )ה'חוזה מלובלין'(,ר' יעקב יצחק הורביץ )'נעם אלימלך' מִליזֶׁ'נְְסק(, וייסבלום 

ן, ר' זאב וואלף מברדיטשוב, ר' משולם זושא מאניפולי, ר' שלמה הלוי סג"ל מקרלי
ר' אברהם יהושע השיל  חברותא:מזיטאמיר, ר' משה חיים אפרים מסדילקוב ועוד. 

)נישאה לאדמו"ר ר' יצחק ר' יוסף דוד, מרת גיטל  ילדיו:)'האוהב ישראל' מאפטא(. מאפטא 

 , מרת ליבא.אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקאמרנא בעל 'היכל הברכה'(
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ְלָאִכים "לזצב ְמִפיְנְטׁשֹוץ הֹוְרִביי ָמְרְדכַׂ ם ַאְבָרהָ ב ָהרַׂ  – ִאם ִראׁשֹוִנים ְכמַׂ  

 
 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

דולר, בתנאי שבתמורה לכך תמחקו את החוב של אלף 
 ". פלוני במלואו

 

לא אתן לך כלום. במקרה  -אם אינך מסכים להסדר זה 
זה לא מן הנמנע שפלוני יכריז על פשיטת רגל, והבנק 

 ". יוותר עם חוב אבוד של ארבע מאות אלף דולר!
 

מנהל הבנק לא היה 'אגוז קל לפיצוח'. הוא לא נענה בקלות 
ת של רבינו. בהתחלה הוא ניסה להתדיין על גובה לתכני

 התשלום ואמר: 
 

"אי אפשר למחוק את החוב במלואו, אם משלמים רק חצי 
ממנו. הרי הוא עדיין ישאר בעל חוב בסכום של מאתיים אלף 

 דולר! איך ניתן לוותר על כך?!". 
 

לאחר מכן כשהבין שאבא לא יעביר לו אגורה שחוקה, אם 
הוא אמר שאינו יכול לקבל החלטה בלי  -ההסדר לא יתקבל 

 שיתייעץ עם הממונים עליו. 
 

מנהל הבנק עזב את הבית. הוא התקשר למחרת והודיע 
למרן אבא כי לאחר התייעצות עם הממונים, ההסכם שהציע 
מקובל עליהם. הם הבינו כי עדיף להציל חצי מהחוב ולא 

 להפסיד את כל החוב!
 

ייס. החוב בוטל כלא אבא מיד העביר להם את הכסף שג
 -מרן אבא היה מלא סיפוק, אבל אני נותרתי תוהה היה. 

איך אדם שכל דקה יקרה לו כל כך, מקדיש שעות על גבי 
שעות לטפל באדם אחד מבני הקהילה שלו? מדוע אבא 

 כל כך מתאמץ עבורו? 
 

כשראה את תמיהתי, קרא לי והסביר: "אינך יכול לזכור, 
נישואינו היינו, אמא ואני, במצב  אבל דע לך שבתחילת שנות

 כלכלי קשה מאוד". 
 

"בבית לא היתה פרוטה לפרטה. אנחנו רעבנו ללחם, 
כפשוטו ממש. מצבנו הכלכלי נודע לאדם אחד, גם הוא לא 

 היה משופע בכסף, אבל בכל אופן ניסה לעזור". 
 

"כל פעם שאשתו היתה מבשלת אוכל, הוא דאג להפריש 
הוא  כך עשה במשך שנים!אמא.  כמה מנות עבורי ועבור

היה מכניס את המנות החמות לביתנו, עד שבורא עולם 
ריחם עלינו ובס"ד הצלחנו לעמוד על רגלינו באופן עצמאי 

 ולא היינו זקוקים עוד לכך". 
 

"האם אתה יודע מי הוא היה? אבא של היהודי שכעת עזרתי 
ל מנת לו. איך אוכל להתעלם, איפוא, ולא אתגייס בכל כוחי ע

 להציל כעת את בנו?" 
 

יש לי חוב עצום והכרת הטוב עבורו. כעת, שהזדמנה לי "
וכי יעלה  -אפשרות לפרוע אותו חוב באמצעות סיוע לבנֹו 

על הדעת, שאחמיץ את אותה הזדמנות ולא אעזור 
 ".ִלְבנו?

 

עד כמה הכרת הטוב של רבותינו נמצאת בראש מעיינם, זאת 
ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא. גם לאחר שנים רבות, 

 הם לא שוכחים טובה שנעשתה עבורם. 
 

הם מרגישים כי הם חייבים לאותו אדם. אם הם ישמעו, כי 
הם יעשו ככל  -אחד מבני משפחתו נמצא בבעיה או בצרה 

 יכולתם לעזור לו.
 

)ראש כולל יחווה דעת וחבר מועצת הגאון רבי דוד יוסף שליט"א 
חכמי התורה של מפלגת ש"ס. היה רבה של שכונת הר נוף בירושלים( 

 סיפר: 
 

)מרן הרשל"צ הרב עובדיה יוסף בין המיזמים של מרן אבא זצוק"ל 

-ת ביתבתחילת שנות כהונתו כרב ראשי, היה פתיח זצוק"ל(
 כנסת ברחוב ז'בוטינסקי בת"א. 

 

זמן קצר לאחר מכן אחד המתפללים פנה אליו וביקש ממנו 
שידבר איתי שאני אלמד עם בנו חברותא. אבא ביקש ממני 
שאקדיש עבורו לכל הפחות שעה בכל שבת. כמובן שהסכמתי 

 בשמחה.
 

תוך כדי הלימוד נוצר קשר ביני ובין הילד. שוחחנו על דא ועל 
וא לתומו סיפר לי שאבא שלו שבור ורצוץ מכיוון שהוא הא. ה

 עומד לפני פשיטת רגל. 
 

הילד ידע גם לומר את סך החוב שעמד על ארבע מאות 
סברתי שחשוב . )סכום עצום באותם ימים(אלף דולר! לבנק 

שמרן אבא, כרבו של אותו יהודי, יהיה מודע למה שעובר עליו, 
 וסיפרתי לו את הדברים. 

 

ב מאוד לשמוע על כך, כפי שכאב לי, אלא שבעוד לאבא כא
אני המשכתי את סדר יומי הרגיל, אבא טווה תוכנית פעולה 

 למען אותו יהודי. 
 

מיד במוצאי שבת מרן אבא ערך רשימה של כמה מקרובי 
משפחתו של אותו אדם. לאחר מכן אבא התקשר אליהם 
באופן אישי, סיפר להם על מצבו הכלכלי של בן משפחתם 

ביקש מהם לתרום עבורו כסף, כדי להציל אותו ממצב של ו
 פשיטת רגל.

 

אבא הצליח לגייס מאתיים קרובי המשפחה נענו בשמחה. 
אם חשבתי שבכך תמה מעורבותו, הרי שעד  אלף דולר!

  מהרה התבדיתי.
 

לאחר מכן אבא יצר קשר עם מנהל הבנק, הזמין אותו הביתה, 
חוב של ארבע מאות אלף  ישב מולו ואמר: "פלוני, שחייב לכם

 דולר, לא מסוגל להשיג את הכסף". 
 

מנהל הבנק הביט בפני אבא, כשהוא מנסה להבין לאן מובילה 
החוב שלכם הוא למעשה חוב השיחה. אבא המשיך ואמר: "

 ". אבוד, אלא שהצלחתי לגייס מקרובי משפחתו כסף
 

"אני מוכן להגיע איתך להסדר, שבו אעביר לבנק מאתיים 

ּטֹוב ָכרַׂ ת הַׂ  הַׂ
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