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 המשכנתא 
 ערבית. מפרש רש''י, מכאן למדנו שתיקן יעקב תפילת  יא( -)כח ''ויפגע במקום וילן שם'' 

זצ''ל תמה: מדוע פותחים אנו כל תפילת עמידה בברכת אבות, מדוע זו   היא הברכה החשובה  המגיד מדובנא 
אינו יכול לכוין בכולם לפחות יכון באבות''  ''המתפלל צריך שיכון בכל הברכות, ואם  ביותר בכל התפילה: 

 והשיב כדרכו במשל:
הותיר אחריו כסף וזהב. עשרות בשנים אומנם לא    יהודי התבשר שקרוב משפחה זקן וערירי נפטר והוא יורשו.

התנפצו, שלבי   הזגוגיות  לתחזקן.  טרח  לא  ריקות שאיש  קומות  העיר, שלוש  במרכז  ענק  בבית  לבד  התגורר 
 התריסים נשרו, הצירים החלידו והמשקופים התעוותו, הטיח נשר והמרצפות נסדקו, בקצור חורבה.

שו את המבנה בסכום נאה, להרסו ולהקים עליו בית דירות חשב לפנות לקבלנים, בוודאי יעוטו על המציאה וירכ
עבור  מבוקשת  לאכסניה  ויהפכו  המבנה  את  ישפץ  לא  מדוע  ליבו:  את  וכבש  במוחו  צץ  רעיון  אך  יוקרתי.  
הסוחרים הפוקדים את המטרופולין. הוא עצמו יפעיל את המקום ויתפרנס בכבוד. אך היתה בעיה אחת, אבל גם 

ימון. השיפוץ היסודי עולה כסף רב ועל כן החליט לפנות לבנק למשכנתאות. פקד את היא ניתנת לפתרון. המ
 הבנק, שטח את הבקשה וענהו: ''נשלח שמאי ונשקול את הבקשה. שוב בעוד שבועיים ונגבש תשובה''.

את    שב כעבור ונענה: ''הבנק החליט לדחות את הבקשה''. חשכו עיניו: ''מדוע?'' ענוהו: ''שיגרנו שמאי, שסקר
הנכס והודיע שמדובר בחורבה''. צחק: ''ולשם כך עכבתם אותי שבועיים? זאת הייתי אומר לכם מיד! אילו לא 
הוא   וכל מה שצריך  זקוק למימון בעבור שיפוצה. אבל הקרקע קימת והשלד קיים  זו חורבה לא הייתי  היתה 

 שיפוץ בלבד. יש במה להשקיע, יש בסיס!'' 
זצ''ל: וכי מה היא תפילת העמידה שלנו, הלוא אוסף בקשות: לשכל ובינה,   והוא צודק אמר המגיד מדובנא

 לתשובה ולתורה, לבריאות ולפרנסה. ושואלים ותמהים: האומנם ראויים אנו? 
ותשובותינו: לא, עדין לא, אבל מבקשים אנו בהלוואה, על החשבון, משכנתא. עונים: נשלח שמאי. שב השמאי 

 ומדווח: חורבה... 
ם: אומנם כן, נכון הדבר אך שלד, יש; אמונת האבות נטועה בנו, מידותיהם מקוננות בנו. יש בסיס  ואנו עוני

 להלוואה, יש במה להשקיע, דרוש רק שיפוץ. ואנו צודקים. וזה ענינה של ברכת אבות. 
ו  והשתדל להמתיקה. פנה לצדיקי הדור, בעלי רוח הקודש ומחוללי ישועות. הביטו בפתקה, רא  צרה פקדה אדם 

 מה שראו, והודיעו שקצרה ידם. גזרה היא ואין לשנותה. 
נזכר האיש שאשתו היא 'קרובה רחוקה', שלישי שברביעי, לרבנית של החוזה מלובלין. אולי תוכל לחולל את 
הנס. קם ונסע אל החוזה. הביט החוזה בפתקה, ואנחתו הודיעה את התשובה. אמר האיש בקול שבור: ''רבי,  

מצוה על האדם לקרב את קרוביו''. תמה החוזה: קרוב חדש נולד?! הסביר איך וכיצד:  ומבשרך אל תתעלם,  
 לרבנית יש בת דודה, ולה גיס, משם אין זה רחוק...  

והבין, שאין תקוה לעניינו. יצא מדוכדך, שבור ורצוץ, ופגש    (הקרבה רחוקה(  הפטיר החוזה: ''צו וויטא קירבה'',
על  העצבות  ''מה  בו:  ונזף  ראוהו,  ומשמח.  תמיד שמח  מרופשיץ, שהיה  נפתלי  רבי  הצדיק  החוזה,  בתלמיד 
פניך?'' סיפר על אודות צרתו, ומה ענוהו צדיקי הדור. השליך יהבו על קרבה רחוקה של החוזה ולא נתקבלה  

 טענתו. 
 לך מה תעשה'', יעצו הרבי מרופשיץ. ''כעת יעלה החוזה לתפלת המנחה, ראה לעמוד לידו''. ''אומר  

לאוזנו   ומשמיע  הדברים בשפתיו  ''מחתך  כשהוא  לחש,  החוזה בתפלת  החל  החוזה.  ליד  מקום  לעצמו  כבש 
איש ולחש  בלחש'' כשהגיע למילים: ''אלוקינו ואלקי אבותינו, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב'', גחן ה

 באוזנו: ''רבי זו קרבה רחוקה מדי...''  
כשסיים החוזה את תפלתו, פנה אליו בפנים מאירות: ''ניצחת, ופעלתי בעבורך ישועה בתפלתי. ועתה, אמור, 

 בוודאי נפתלי נתן לך עצה זו, נכון?!''... ספור ידוע הוא. 
למ      להעיר:  לנכון  מצא  אך  ונהנה.  זצ''ל,  מבריסק  לרב  עם ספרוהו  שלנו  הקשר  שצדק.  הוא  החוזה  עשה, 

וברור   לצדדים,  היה  אדם  אותו  של  הקשר  אבל  לעולם.  ניתוק  אין  ובו  מעלה,  כלפי  קשר  הוא  האבות 
 )מעין האמונה(  שהוא הולך ונהיה קלוש יותר ויותר.
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 סגולות לפרנסה טובה
 נשמה נר להדליק( א

 של נשמתו לכבוד
 רבי רבינו הקדוש הצדיק

 בן אשל ישועה אברהם
' בוז'מז שמואל רבי

 מאפטה ישראל האוהב
 . בזכותו ולבקש

 שמי אמר זה צדיק
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 אדם אם( רנ' עמ חכמה
 לעמוד יוכל שלא רואה
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 .מראש יתחייב
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 מדיבורי הלשון שמירת

, ורכילות הרע לשון
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 גדולה סגולה היא לשון

 ולהצלחה לשמירה
 .טובה ופרנסה

 

 
 

 שמחה אין ברפואה
 רפואה אחר גם יש בשמחה אך
 אך. לבד מגיע הוא, לרדוף אין העצב
 שהיא להשתדל יש השמחה אחר

 .אצלך תבוא

 

גבו  למראה:  ומוזר  גדול  יצור  הינו  הביזון 
שעיר ותפוח המזכיר לא במעט את דבשת  
הגמל. הוא בעל פרסות רחבות, ראשו דומה 

שעיר מאוד. הביזון הוא    ווצווארלשל פר,  
לביזון   באמריקה.  רק  המצוי  תאו  מין 

מגיע    14האמריקאי   ואורכו  צלעות,  זוגות 
לשלוש וחצי מטר, גבהו, בשטח ה''כתף'',  
מגיע למטר וחצי עד מטר שמונים. משקלו  
מגיע עד לטון! לעומת האדון כבד המשקל 
גברת ביזון לא יותר מארבע מאות  שוקלת 

עד   נקבת     חמישים   ק''ג.  מאות   חמש  
 הביזון 

 

 

בממוצע  אחד  ולד  ממליטה  הביזון 
לשנה, בדרך כלל בחודשי האביב. בגיל  
התפתחותו  לדרגת  הביזון  מגיע  חמש 
עד   כשלושים  חי  הביזון  המרבית. 
אצל  גבוה  הנחשב  גיל  שנה,  ארבעים 

בהמות וחיות. הוא ניזון מעשב וכל מיני   
ירק,    ובכך הוא דומה לחלוטין לכל מיני 

מטבעם.   ה''צמחונים''  העדר       הבקר 
החזק   הביזון  ידי  על  תמיד  מונהג   
והקשיש ביותר, המגן בעזרת קרניו  על   
 ''חבריו''    מפני     התקפה     מן    החוץ.  

 

 

 

                                           
 ל " זצ   פרנק   פסח  צבי   רבי   הגאון 

 מרן   המופלאה של  הקודם לדמותו  בדור  זכתה  ,תורה   של  הוד  חסרה דמויות  לא  שמעולם  ,הקודש  עיר  ירושלים   
  פסק פומיה   לא  דעתו  על   עמדו  מיום.  ההוראה בדורו  ועמוד  הקודש  של עיר   רבה,  ל"זצ  פרנק   צבי פסח  רבי   הגאון

 עילאית  נפש  למסירות,  קץ  אין  עד  תורה  לאהבת  , גבולות  ללא  התורה על  לשקידה  ומופת   לאות  הפך  ואשר,  מגירסא
 . האחרון יומו ועד מילדותו ליבו ומשוש חייו שהיתה תוכן – בתורה אמת וליגיעת
 על   העלה  פסח  צבי   רבי.  עצומה בכתובים  מורשת  עולם  לדורות  הנחילו,  תורה  של  ותג  מילה  לכל  היוקדת  אהבתו
  אלא , ים מני הרחבים  תורתו חידושי ואת ערוך השולחן חלקי בהלכה בכל תשובותיו אלפי את רק לא חייו כל הכתב

 שתלמיד נאה או סברא  חידוש כל ואף, הקודש עיר של התורה שרי – מחבריו, שלפניו בדור ששמע מרבותיו מה אף
 תורה  לאהבת  נצח  מזכרת  שנותרו ,  בפנקסיו  הכל נכתב.  ירושלים  של   השקדן  רבה  בפני   להשמיעו  וטרח   חידש  ותיק

 .עילאית
, הקודש  עיר  של  והדרה  זיוה  ,הודה  פנה  כי  הדור  גדולי  הרגישו,  עולמו  לבית  פסח  צבי   רבי  הגאון  הסתלק  וכאשר
  תורת  של המובהק הסמל מקרבה אבד וכי ,בתורה גבול לשקידה אין כי בחייה שהעידה החמדה שכיית ממנה הלכה

  נדמה ": "אליעזר ציץ "  בעל, ל"זצ ולדנברג יהודה אליעזר  רבי  הגאון כפי שכתב. תבל קצווי   לכל שהאירה ירושלים
,  הנוכחי הדור לבני !"שלפנינו בדור גם ואולי, בדורנו בתורה העמלים גדול היה פסח צבי שרבי, קרוב לוודאי כי לי

, בתורתו  שקוע,  המדרש  לבית  העיר  בסמטאות  ירושלים חומק  של  השקדן  רבה  של  דמותו  את  בעיניו  לחזות  זכה  שלא
 . וראו שזכו אלו של ולהתפעל מעדויותיהם להתבשם רק נותר

  לייב   יהודה  ר" הר  בנו  שהעיד כפי  ,  פסח  צבי   רבי  של"  השבת  עשיית"  של  המופלא  האופן  על  מופלאה  עדות  בידינו
 :ל"ז
 יציאות'מ ולהתחיל הגמרא את לקחת ,שבת ליל סעודת אחרי מיד – עצמי את זוכר אני מאז – ל"זצ אבא היה נוהג"

 בנימה מתנגן וקולו, דנהרדעי שבילין לו ונהירין, הלילה  של השעות המאוחרות  עד הגמרא דפי בין ולהפליג' השבת
 רבי  ג"הרה  !"שבת  מסכת  כל  על  כמעט  עובר  היה  בשבתו  שבת  ומדי,  השבת  יום,  למחרת  וככה המשיך,  לב  שובה
 בשכונת   פסח   צבי   רבי  בבית   הנרות  שבת כבו   בליל  פעם  כי ,  סיפר",  וגן  בית"  שכונת  של  רבה,  ל"זצ  ההר  מן  שלמה

 על  נשען  כי הוא  הבחינה,  מלמטה  בקומה  גרה  שהיתה  דודתו.  הקבוע לימודו  חוק  את  סיים  טרם  והוא  ',מחסה  בתי'
 ראתה  כאשר,  בשחר  תימהונה  גדל  מאוד  ומה  .לחלון  מעבר  תלויה  שהיתה'(  לוקס)'  הרחוב  מנורת  לאור  ולומד  החלון

 ... שבת מסכת כל על הלילה במשך חזר הוא. אותו בלילה שראתה צורה באותה עומד אותו
 לרובם.  והמקדש  הקודש  בקרבת מקום  לחיות  כדי,  לירושלים  לנהור  פליטים  המוני  החלו,  השואה  שלאחר  בתקופה

 בהם   לתמוך  כדי  ביכולתו  היה  אשר   ככל  עשה  פסח  צבי   רבי   .ומצוקה  עוני   בתנאי  חיו  והם  להתפרנס  ממה  היה  לא
  ומשלאותם בכל   בהלכה  שאלותיהם   שוטחים  היו  לפניו,  שומע  ולב  קשבת  אוזן  תמיד  אצלו מצאו.  היכולת  כמידת
  רמא   מאיגרא  שנפלו  אלו  לתמוך בפליטים   כדי  כסף   סכומי  להשיג  וממקורביו  מקרוביו  ביקש   הוא.  החיים  בעיות
   .עמיקתא לבירא

 שעלה  גדול  רב  עבור  רבני  כובע קטיפה  לקנות  כדי"  מגבית"  עשו  הם,  מעשה  אנשי  עסקנים  מספר  אליו  נכנסו  פעם
 ודברים נטל אומר  וללא, שבחדרו הארון אל פסח  צבי רבי ניגש, דבריהם את שמע כאשר .כל ובחוסר בעירום ארצה

 לקחת   כמובן  סירבו  הם  .פנים  לעסקנים במאור  והושיטו,  מיוחדים  חגיגיים  למקרים  מיועד  שהיה,  החדש  כובעו  את
  לא   הם  אבל,  כובע  במשותף  לרכוש   שיוכלו  כדי  כספית זעירה  לעזרה  היתה  כוונתם  כי ,  לו  והסבירו ,  האישי  כובעו  את

כולם: "בחיוך  ואמר,  לקחת  בהם  הפציר  פסח  צבי  רבי  ברם  .פסח  צבי  רבי  החגיגי של  כובעו  את  ליטול  הסכימו
  למען  לכובע  צריך  הרי,  זה  פליט  רבל  אב,  נאה  קטיפה  כובע  לי  אין  אם  אפילו,  רב בישראל  שאני  עלי  יודעים

 "! פרנסתו ולמען כבודו
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 סגולת ישראל   

   m0556780066@gmail.comוכן במייל    0556780066להפצה ולחסויות וכן להנצחות ולקבלת העלון צרו קשר    עורך שמואל ח.   . העלון יוצא ע''י מכון פניני הפרשה 

 

 

 להוצאת ספר תורני דרושים תורמים 
ניתן להקדיש לעילוי נשמת, לרפואה  

 . ולהצלחה 
 6605567800לפרטים:  

 תזכו למצוות. 

 

 

 

 מילתא דבדיחותא  

 

 

 

 
וםבמק  

להוסיף חומרה 
להלכה, מוטב 
 להוסיף יראה

.לעשייה  
)ר' מנחם מנדל מקוצק(   

 

 
בכנס ארצי של גבאי בית הכנסת ביקש את רשות 

רבותי, בכל שבת  :הדיבור אחד הגבאים הוותיקים
ואנשים קונים חי....  אני מוכר את העליות לתורה

פעמיים חי.. שלוש פעמים חי... אני לא יכול ככה זה 
   !אני מבקש רק מת!! לא מספיק... מהיום

ככה נוכל למלאות את הקופה!!! וגם מספיק עם 
 רק בת... מהיום 52הכל  סך זה?! כמנין "בן". מה

 

 
 

 החיזוק השבועי 

 ארזי הלבנון


