
 

 

 

 

 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

בשלחפרשת   

936 

16:40 

  בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 
 

16:57 

" ֹ ה וְֹלא יְָּכלּו ִלְשת תָּ רָּ ה ִכי  תוַיָּבֹאּו מָּ רָּ ַמיִם ִממָּ

ה רָּ ּה מָּ א ְשמָּ רָּ ִרים ֵהם ַעל ֵכן קָּ  )שמות טו, כג( "מָּ

 

16:57 

 

 לרפואה שלימה 17:53

 לנוריאל בן אסתר 

 

שם נמצאים נחש,  -בנוסף סגר עליהם המדבר
ם בימים כתיקונם מישהו היה שרף ועקרב. א

קופץ לתוך הים מחוסר ברירה, היה דינו כדין 
 אדם שמאבד את עצמו לדעת. 

 

ר  בֵּ אולם כעת הקב"ה אומר למשה רבינו: "דַּ
ל וְּיִָסעּו" ָראֵּ נֵּי יִשְּ . אז נחשון )שמות יד, טו( ֶאל בְּ

בן עמינדב קופץ לתוך המים ומיד מתחולל הנס 
ּיֹום  ה' וַיֹוַשע: "בניגוד לכל הגיון, שנאמר בַּ

ָריִם" ל ִמּיַּד ִמצְּ ָראֵּ הּוא ֶאת יִשְּ . )שמות יד, ל( הַּ
 ישועה היא ביטוי לנס מעבר לגדר הטבע.

 

פעמים רבות נדמה לנו כי על פי חוקי הטבע או 
על פי אומדן השכל, חייבת להיות תוצאה 
כזאת או אחרת. בסוף אנחנו רואים שהתוצאה 

כי זה רצונו של  התחזיות,מושגת בניגוד לכל 
 מי שאמר והיה העולם.

 

אחי יוסף רקמו וחשבו כיצד יגנזו את כל 
יּו  ה ּיִהְּ ֶאה מַּ חלומותיו העתידות ואמרו "וְּנִרְּ

. בפועל ההפך הוא )בראשית לז, כ( ֲחֹלמָֹתיו"
הנכון. דווקא הם היו אלה שעזרו לו להגיע 
למלכות וסייעו להתגשמות החלומות, בדיוק 

 כנית האלוקית.כפי התו
 

עלינו לדעת ולהפנים שכל מה שקורה איתנו 
 הוא מאיתו יתברך!

 

 גה'תשפ" שבט י"ג 

 

 

ש   רָּ ל  ת פָּ ש  יֹוד ֶנגֶ  - חבְּ  ןַהִהגָּ

18:24 

 

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

 

 

 

17:50 

להצלחת אברהם גורג'י בן דליה אפרת וב"ב 
 לרפואת הנפש והגוף של יהודה אריה בן רחל ברכה

 

 

 

 

17:50 

 

18:28 

18:23 

17:00 

 

 הצלחה בגו"ר

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

 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        ברכהנעם יצחק בן רחל 

 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

 

 במהרהזיווג הגון וכשר 

 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      דן אסתר בת שולמית טליה ע

 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

 לאה בת תמר
 

 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            

 מרים מיכאל יהודה בן       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

          ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

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

 קסנש בת דגטורחל ברכה בת פדילה דליה    
חנון               יצחק בן              רונית בת סבריה         
           אליהו בן רחל                          רפאל אבידן בן תקווה

           אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            
     יהודה לייב בן אסתר מלכהנעימה בת שרה    

רפואה שלמה ובריאות    -נעם אלימלך בן אושרית
 איתנה    

בריאות ואריכות   -בת חיהיהודית אסתר פראדל 
 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:53 

 

18:27 

 

 לאוקמי שכינתא מעפרא העלון מוקדש 

 דליה אפרת בת נעימה ע"הי ימא תלעילוי נשמת מרו

 

 

מגלה לנו כי העץ  )פסחים לט.(הגמרא 
שהקב"ה ביקש ממשה להשליך אל תוך 
המים המרים, נקרא בשם 'הירדוף', שהוא 

 עץ שטעמו מר כלענה. 
 

נס בתוך נס, כי מלבד  -הנס היה כפול
שהמים הפכו ממרים למתוקים, היה נס 
נוסף, שדווקא מעץ שאין מר ממנו המים 

 נהפכו למתוקים. 
 

 זאת בניגוד להבנה השכלית ולמציאות
היום יומית שממתקים דבר מר רק על ידי 

 דבר מתוק.
 

תוכניותיו של הקב"ה וחוקי האלוקים בעולם 
שונים הם ובידו לחולל פלאים גם אם הדבר 
נראה לנו כפרדוקס והיפך ההיגיון האנושי 

 הפשוט. 
 

זאת אחת מנקודות היסוד באמונה. חייבים 
להאמין גם בשעות ובמצבים שבהם השכל 

 האנושי נואש ולא מוצא שום מזון ופתרון. 
 

לא פעם האדם מרגיש שהוא נקלע לדרך 
ללא מוצא. בהתאם להבנה האנושית לא 

 נראית שום תקווה באופק. 
 

ל -עלינו להאמין כי לבורא עולם פתרונים. א
אין לנו על מי ר ורב להושיע. עליון, מלך עוז

 להישען אלא על אבינו שבשמיים.
 

כך אנחנו רואים גם בפרשה שלנו. לפני 
קריעת ים סוף, עם ישראל נמצא בתוך 

 "מלחציים". 
 

המבוכה שהם נקלעו אליה היתה נוראה. 
המצרים.  -הים. מהצד השני -בצד אחד

 פניני עין חמד

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

 

 יצחק בן רבקה ז"ל נע"מוקדש להעלון 

 

 



 

 

 

 מה הם המנהגים בחג ט"ו בשבט וכן מה סדר הקדימות לגבי הברכות?
 

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

לעטר את השולחן בכל יום ט"ו בשבט הוא יום ראש השנה לאילנות. המנהג ברוב תפוצות ישראל בליל ט"ו בשבט 
. לעניין הפירות: מלבד הבדיקה של פירות האילן ובמיוחד בפירות שבעת המינים, שהשתבחה בהם ארץ ישראל

ום שמח, אין להתענות בו. לא אומרים וידוי תולעים יש לקנות מחנויות שיש להם 'תעודת כשרות'. מכיוון שיום זה הוא י
 ונפילת אפיים.

 

ה וְֶגֶפן ּוְתֵאנָּה וְִרמֹון, ֶאֶרץ ֵזית ֶשֶמן פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, הם שבעה מינים, ככתוב: " ה ּוְשעֹרָּ ֶאֶרץ ִחטָּ
ש לכל שאר מיני פירות העץ. כגון . פירות שבעת המינים קודמים לברכה )ופירוש "דבש": תמרים( )דברים ח, ח( "ּוְדבָּ

שנמצאים לפניו תפוחים ותמרים או שקדים וצימוקים, בהתחלה יברך על אותו מין משבעת המינים ויאכל ממנו. לאחר 
מכן יברך ויאכל ממה שירצה. מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל כתב שאפילו אם אותו המין שאינו משבעת המינים חביב עליו 

ו התפוחים יותר מן התמרים, או השקדים יותר מן הצימוקים, לעולם שבעת המינים קודמים לברך יותר, כגון שחביבים עלי
 עליהם תחילה.

 

כל הקודם בפסוק בשבעת המינים עצמם, קודם לחברו. לדוגמא: התאנה קודמת לענבים, שכן בפסוק היא מוזכרת 
רץ" שבפסוק )ארץ זית שמן ו'דבש'(, ואילו ראשונה. תמרים קודמים לענבים, כי התמרים נכתבו שניים אחרי מילת "א

 ולכן התמרים קודמים גם לתאנה ולרימון. )ארץ חיטה ושעורה ו'גפן'(,הגפן נכתב שלישי למילת 'ארץ' הראשונה שבפסוק 
 

)לכן מכסים את נמצא משפט הקדימה בברכות שבעת המינים כך הוא: ברכת 'המוציא לחם מן הארץ' קודמת לכל דבר. 

ראות כאילו אין כאן פת לפנינו בכדי להקדימו(. החלות לפני  כל דיני הקדימה הם דווקא כששני הקידוש ביין בשבת ויום טוב, להַּ
המינים נמצאים לפניו והוא רוצה לאכול משניהם. אבל אם שני המינים אינם לפניו, לא צריך להמתין עד שיביאו לפניו את 

 זונות'. המין שקודם לברכה. לאחר מכן ברכת 'בורא מיני מ
 

לחם או עוגה שעשויים מקמח חיטה, קודמים ללחם או לעוגה שעשויים מקמח שעורים, שהרי חיטה נכתבה בפסוק לפני 
שעורה. לאחר מכן בסדר הבא: זיתים, תמרים, ענבים, תאנים, רימונים, ולאחר מכן שאר מיני פירות העץ. ברכה אחת 

 העץ שבדעתו לאכול כעת.שמברך 'בורא פרי העץ' פוטרת את כל סוגי פירות 
 

אם טעה והקדים פרי עץ שמאוחר בפסוק לחבירו, כגון: בירך 'בורא פרי העץ' על רימון, ויש לפניו תאנים, או אפילו בירך 
חוזר לברך שוב. על פרי שאינו משבעת המינים, כגון תפוח, ויש לפניו פירות משבעת המינים, יצא ידי חובת הברכה ואינו 

 ולא מעכב בדיעבד. -שאין משפט הקדימה של שבעת המינים כסדרן, אלא לכתחילה 

 
 
 

 

 
 

באחד השיעורים השבועיים של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין שליט"א, הרב התייחס לנגיף הקורונה שפגע 
באלפי יהודים חרדים לדבר השם. ביניהם ניתן למצוא רבנים, אדמו"רים וראשי ישיבות ברחבי העולם. הרב סיפר 

 יפה הנוראה הזאת על עם ישראל. בשיעורו סיפור מפעים, שממנו יתכן שנבין על מה ולמה באה הצרה והמג
 

כך סיפר: באמריקה ביום כ"ז בניסן נפטר מנגיף הקורונה יהודי בשם הרב קהלני. לאחר הלוויה הוא בא אל הבן שלו 
 ".תדע לך שמגיפת הקורונה באה בעוון הדיבורים בבתי הכנסת!בחלום, ואמר לו דברים מבהילים: "

 

כי אני נזהרתי הוא קיבל רשות לבוא אליו ולגלות לו את זה, הסיבה היא: "האב אמר לבנו שאם ירצה לדעת למה ואיך 
בגלל  -'. 'כוביד''19". האב אמר גם כי לכן קוראים למגפה הזאת 'כוביד בכל כוחי שלא לדבר בבית הכנסת בכל ימי חיי

 הכבוד שלא נותנים לבתי הכנסת ומזלזלים ומדברים שם דיבורי חול.
 

ָדִשי ִתיָראּו ֲאנִי ה'"הפלא הוא שדבר החלום א )ויקרא " ירע באותו שבוע שקוראים בו את פרשת קדושים, ששם כתוב: "ּוִמקְּ

 בוודאי שאין סימן גדול יותר מזה", הרב סיים את דבריו.יט, ל(, 
 

כתב שהזהיר מלדבר בבית הכנסת יזכה לכל הברכות שכתובות  )מח"ס 'שומר אמונים'(הצדיק רבי אהרון ראטה זצ"ל 

תיקה ש" זה ר"ת: שיבהורה ואף נוטל שכר כנגד כל העולם כולו! בזכות כך יזכה לאריכות ימים כמו שאמרו חז"ל: "בת

 תפילה! שבזכות השתיקה האדם יזכה לשיבה טובה ולאריכות ימים.השעת בפה י
 

 
 
 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 )הנייד באישור ועדה רוחנית(

 

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

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 

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

 

PnineEH@gmail.com 

 

כָּה   טִבְשבָּ ט"ו  -שֹוֵאל ּוֵמִשיב ַבֲהלָּ

 
 

 

ק  -  לָּ  י"דחָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 052-6329144בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 

הּוִפְשרָּ ה ַמֲחלָּ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

מתכוננים להתחיל בתפילה והתפלא על כך. לכן אמר להן לקום להתעטף בטלית ולהתחיל . הרב חיכה ולא ראה אותם בקרקע או בספר
". רבינו במחילה רבינו, כבודו יושב בעזרת נשיםבתפילה. הנשים מרוב בושה שתקו ולא ענו לרבינו דבר, עד שבא אליו איש אחד ואמר לו: "

 הכנסת. -תיכף ומיד קם ונכנס פנימה לעזרת הגברים בבית

שנפטר מר דוד מאדאר )אחד מנכבדי העיר וגביריה(, בנו חויתה רצה לעשות איזה מצווה מיוחדת לעילוי נשמת אביו. הוא הלך אל הרה"ג כ

רבי מרדכי אמייס הכהן זצוק"ל )התמנה בסוף ימיו לרב הראשי בתוניסיה( וביקש ממנו למצוא לו איזה תלמיד חכם להיות מחזיק שנה אחת 
 בשביל מור אביו. 

 

ר' מרדכי אמר לו: "אני בוחר לך את התלמיד חכם היותר חשוב בעירנו, הוא רבי אברהם בנו של רבי כלפון", וכן היה אחרי שדיבר איתו 
 ואמר לו: כשהשנה הסתיימה, רבינו הפסיק להזכיר את שם הנפטר. באותו לילה ממש המנוח דוד מאדאר ז"ל בא לבנו בחלוםהסכים. 

 ". ת סעודתי כרגיל?למה לא הבאת לי היום א"
 

בוודאי כוונתו היתה על שהפסקת את המחזיק, השכם בבוקר הוא הלך וסיפר את חלומו לר' מרדכי אמייס הכהן. כשהרב שמע זאת אמר: "
הבן אמר לו: "אם כן, אמור נא לרבי אברהם שימשיך עוד שנה". וכך ". הצדיק, שלמד לעילוי נשמת מור אביך ועשה לו נחת רוח גדולה

 היה. 

אחד הלילות, אחרי שכל אנשי הבית עלו למיטתם לישון, רבינו נשאר עוסק בלימודו. רבינו התקשה באיזה עניין וטרח רבות להבינו ולא עלה ב

יצב מולו בחדרו. הוא ביאר לו את העניין שהתקשה בו ונעלם. רבינו בידו. בעודו טורח ומעיין כדי להבין את הדבר, והנה הוא רואה איש אחד נ
 כשראה זאת, נבהל מאוד ותיכף עלה על מיטתו לישון כשגופו רועד. 

 

אשתו כשראתה כך שאלה אותו: "מה קרה?". אבל רבינו לא רצה לספר לה על כך דבר. היא המשיכה והפצירה בו מאוד שיספר לה על מה 
בסיכומו של עניין רבינו סיפר לה כל העניין והזהיר אותה מאוד שלא תגלה את זה לשום אדם. ואכן, רק לאחר פטירת  ולמה כל החרדה הזאת.

 רבינו, הרבנית סיפרה זאת.  

 

)ראש כולל נתיב בנימין, הרה"ג ר' אברהם  בניו: )בת הצדיק ר' בנימין יונה(.מרת יוכבד  אשתו:מרת סרח.  אמו:ר' יוסף.  אביו:

  )משגיח רוחני בבית הילדים בלומנטל(.ר' אריה  בהלכה(, רב קהילת ישועה ורחמים בירושלים. מחבר סדרת הספרים 'אורך ימים'
)מגיד מישרים מרבני שכונת גוש שמונים הרה"ג ר' אבנר אליסון  )מו"צ ומורה הוראה לרבים(,הרה"ג ר' יהודה נתנאלי  חתניו:

הגאונים מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א,  מרבותיו:. )מורה הוראה ומרבני עיר הקודש ביתר(פורת -, הרה"ג ר' שמואל בןירושלים(
 מרן הגאון ר' יהודה צדקה זצ"ל, מרן הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, מרן הגאון חכם יוסף עדס זצ"ל.

שר מיוחד במינו נרקם בין רבינו לבין מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. הקשר נרקם עוד בצעירותו של מרן, כשהיה מוסר שיעורים בבתי ק

מעשה טמיר נכרך בקשר זה, כפי שסיפר מרן  .'אהל רחל' ו'שאול צדקה'. בהמשך התנהלה ביניהם חליפת מכתבים הלכתית ענפה הכנסת
 רבינו זצ"ל בעצמו לבני ביתו. כשהתגורר ברחביה היו במרפסת אדניות שבהם בשמים שמרן היה מברך עליהם בשבת. 

 

אחרי פטירתה של הרבנית לא היה מי שישגיח על הבשמים  .ה גם מסייע בדברהרבנית מרגלית ע"ה היתה מטפלת בזה, וחכם מנשה הי
שהיו באדניות. הם התייבשו ולא היה למרן הרב עובדיה בשמים לברך עליהם. הרבנית מרגלית באה לחכם מנשה בחלום ושאלה אותו: 

הולך לתקן את הבשמים שלו?!". חכם מנשה "למה אתה ישן לבטח? למה אתה לא דואג לרב?! הוא צריך לברך מאה ברכות ולמה אתה לא 
 התעורר בבהלה. מיד בבוקר בא לביתו של מרן וסיפר לו את דבר החלום וטרח לטפל בבשמים.

צעירותו היה לו קושי פרנסה. בכל זאת בשביל מצוות אתרוג ולולב, סכך ומצות שמורה היה קונה בעין טובה. היה עושה את ליל הסדר ב

ורר את כולם ומוחה כף. וכן ליל ר"ה, לא זכור לבני המשפחה שהרב הקפיד כלל בשולחן השבת או יו"ט בצעירותו בשמחה. מספר, דורש ומע
 ועד זקנותו.

כל חג פסח וסוכות הרב ארגן מסיבות עם פרסים לילדים בהשתתפות כל רבני העדה. הרב יהודה צדקה זצ"ל, הרב בנימין גרג'י זצ"ל, מרן ב

יבדל לחיים טובים הרב צבי סימן טוב שליט"א. הופעת הרבנים והדרשות עם המסיבות וחלוקת הפרסים והמתנות רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ו
השרו ועשו אוירה של יראת ה' על כל הנוכחים רושם ותודעה לחנך את הבנים ולשלוח לת"ת וישיבות. הדרשות והמעשיות שיצאו מלב טהור 

 והבינו שצריך לחנך את הבנים בישיבות והבנות בבית יעקב.של החכמים מצאו מסילות ללב השומעים שקיבלו 

רב השפיע על ההורים של הילדים שילכו לישיבות עד שההורים הסכימו. לפעמים היה צריך לבקש ממרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל שיתערב ה

קבלו. בנוסף היה עליו לעמול ולהשיג בנושא וישפיע על ההורים. לאחר מכן הרב נסע איתם לישיבה ולא עזב את המקום עד שידע שהם הת
 תשלום על כל תלמיד בפנימיה. 

 

פעמים שהיו שולחים לרב מכתב שאם לא ישלם את הפיגור של כמה חודשים הם לא יוכלו להמשיך ולהחזיק את התלמיד ורבינו היה 
רב הסתובב כדי להתרים ולשלם את מתרוצץ כדי לסגור את החוב. אפילו כשהרבנית ע"ה היתה קרובה ללידה ואפילו בשעת הלידה. ה

 החוב. באותם הימים עדיין לא היה טלפון ועל כל דבר הרב היה צריך להתרוצץ ממקום למקום.
 

 

 )הסיפורים מעובדים מתוך קובץ 'פרי צדיק'. הביוגרפיה מעובדת מתוך מאמר שערך הנכד אלעזר יונה הי"ו(

. כשהיה כבן שלושה (1928)נולד בשנת ה'תרפ"ח באפגניסטן  -חכם מנשה יונה זצ"ל
שבועות בלבד אימו נפטרה. במשך כל השנים פעל רבות להרביץ תורה בקרב בני הנוער 

הרב פתח  (1955)בשנת ה'תשט"ו  .וחינוך בדרך התורהולהקים עבורם מסגרות לימוד 
תהילים לילדים בשבת קודש בשם חברת תהילים ומוסר 'קול רינה'. בשנת ה'תשי"ט 

ייסד יחד עם רבני העדה ורבה של יהדות אפגניסטן הגאון רבי צבי סימן טוב ( 1959)
בשנת  .()כשעתיים בכל ערבשליט"א את ישיבת 'תפארת יוסף' לנערים בשעות הערב 

, ייסד שיעור לבעלי בתים כל לילה בבית הכנסת 'ישועה ורחמים'. השיעור (1960)ה'תש"כ 
כיום בנו  )רב העיר בת ים(.הועבר על ידי ר' ישר דדש בהמשך ע"י הגאון ר' יוסף בר שלום 

הגאון ר' אברהם יונה מעביר את השיעור. פתח שיעורים נוספים בשבת בהלכה טור 
ום ממשיכים. שיעורים אלו נמסרו על ידי חכמי ירושלים ובהם הגאון יוסף שעד הי-ובית

 רבי יוסף בר שלום זצ"ל והגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל. 
 

( 1973)הוקם ארגון מורשת יהדות אפגניסטן. בשנת ה'תשל"ג  (1930)בשנת ה'תר"צ 

רבינו מונה לעמוד בראשו. תפקיד אותו מילא עד יומו האחרון בהחזקת שיעורי תורה 
לבעלי בתים מדי שבת ויום חול. מידת החסד אצל הרב כל הזמן. רבים פקדו את ביתו 
בעניינים שונים. הרבנית היתה צריכה להמתין לפעמים זמן רב בחדר השני עד שתוכל 

היו מעטפות ורובם היו עניינים של הציבור.  להיכנס ולקחת את מה שצריך. ליד מטתו
הרב עסק בחסד של אמת והיה עושה בזריזות ומסדר לכבוד הנפטר. פעמים כשלא היה 
למשפחה לתת כסף או צ'ק, הרב היה נותן צ'ק עירבון משלו שלא יתעכב. לאחר מכן 

 כשהיה להם הם החזירו לו. 
 

שתפילת ערבית במוצאי שבת קודש מסר שיעורים בבית הכנסת 'ישועה ורחמים'. הקפיד 
יהיה בזמן ר"ת. גם בחודשים האחרונים לחייו כשהיה חלש לא ויתר על השיעורים. 

ועמד בקשרים  ,מדמויות ההוד של ירושלים של מעלה. הסתופף כל ימיו בצל החכמים
הדוקים עם מרנן חכמי ישיבת פורת יוסף ובהם מרן הגאון חכם יהודה צדקה, מרן הגאון 

ציון אבא שאול, חכם יוסף עדס וחכם יהודה מועלם זצ"ל שחיבבו והוקירו אותו  חכם בן
י"ד שבט -ייסורים רבים היו מנת חלקו. שיכל שלושה מבניו בצעירותו. נפטר ב .מאוד

שנים. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. ציונו בבית החיים  74-. חי כ(2002) ה'תשס"ב
  .סנהדריה בירושלים

 

 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
; 
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שבת אחת הוא החליט לעשות מעשה. הוא התגבר על 
טבעו. הוא קם לפני קריאת התורה, עלה על הבימה וביקש 

 להביע את מחאתו.
 

שתקן מטבעו האזינו לדבריו כל המתפללים שהכירו אותו כ
בדרך ארץ. הוא פתח ואמר: "הרי אנחנו בניו של בורא 

 עולם. כל אבא רוצה לדבר עם בניו". 
 

"אבל אם אנחנו חלילה מדברים בשעת התפילה וקריאת 
התורה, הרי אנחנו במעשינו עושים מסך שמבדיל בינינו 

 לבין אבינו שבשמיים". 
 

עולם לדבר עם בניו. -"אנחנו במו ידינו מונעים מאת בורא
אנחנו גורמים במעשים שלנו צער גדול ונורא לשכינה 

 הקדושה". 
 

"על כן אחי ורעי, הבה נחוס על כבוד אבינו אב הרחמן. 
נשתדל להיזהר מעתה שלא לדבר כלל בעת התפילה 
וקריאת התורה. על ידי כך יוכל אבינו אוהבינו לדבר איתנו 

 ולהאזין לתפילות שלנו". 
 

כך האיש דיבר. דבריו היוצאים מהלב ברגש עז עשו רושם 
חזק ונכנסו בלב השומעים. הם החליטו להישמר 
מדיבורים. ואכן במשך כל קריאת התורה ותפילת מוסף לא 

 נשמע אף אחד מדבר וכבוד שמיים התגדל ביותר.
 

למחרת השבת, ביום ראשון הטלפון שלו מצלצל. הוא 
ים את השפופרת ואמר: "הלו?". הוא הופתע מאוד הר

 לשמוע את הקול של בתו: "אבא, מה נשמע?"... 
 

התרגשות עצומה אחזה בו. שמחתו היתה גדולה מאוד! 
עשרה -לשמוע את בתו מדברת איתו, אחרי שיותר משלוש

 דבר שהיה בבחינת נס של ממש.  -שנים לא דיברה איתו 
 

. היה עליהם להשלים הם דיברו ביניהם במשך זמן רב
פערים של שנים ארוכות, בהן לא דיברו אחד עם השני. 

 לאחר מכן האב שאל את הבת:
 

ש את הקשר בינינו?  "אמרי נא לי, מה קרה שהחלטת לחדֵּ
אני כבר כמעט התייאשתי מלשמוע את קולך אחרי כל 
המאמצים שעשיתי ולאחר שחלפו כל כך הרבה שנים. 

 ?"אמרי נא לי כיצד קרה נס זה
 

אבא, אני לא יודעת להסביר, אבל בתו אמרה לו: "
אתמול בשבת קודש בשעת הצהריים תקפו אותי 

בקושי  געגועים עזים אליך עד שכמעט יצאתי מדעתי.
 ". הצלחתי להמתין עד היום להתקשר אליך

 

כששמע את דבריה, הוא הבין היטב מה פעל לעצמו בזכות 
העובדה שהתגבר על טבעו הביישני וזכה במעשהו 

 להרבות כבוד שמיים.  
 

מובא בהקדמה לדברי המדרש: בכל יום הקב"ה עושה 
מלחמה עם יצר הרע. לפעמים השטן טוען כנגדו: "ראה את 

". בורא עולם משיב לו: "לך אצל ישראל גנבים הםבניך, 
 אומות העולם ותמצא שהם גנבים פי כמה וכמה". 

 

השטן ממשיך לנסות ולטעון טענות נוספות, ושוב בורא עולם 
כי אם יבדוק אצל אומות עונה לו על שאר העבירות, 

 העולם, ימצא שהם גרועים הרבה יותר מעם ישראל.
 

חלילה אנחנו אולם בדבר אחד בורא עולם לא משיב. אם 
מדברים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שיחת חולין שאסורה 
שם, והשטן מקטרג על מעשה זה, אין לכאורה לקב"ה מה 
להשיב, שהרי אצל אומות העולם לא שייך דבר זה, וגם 

 בבית תיפלתם אינם מדברים.
 

ֶכםזה ביאור הפסוק: " ֵחם לָּ כלומר בורא עולם ילחם  -"ה' יִלָּ
וישיב על טענותיו השונות ויסתום את פי לכם כנגד השטן 

 )שמות יד, יד(.  אבל בתנאי אחד "וְַאֶתם ַתֲחִרשּון"המקטרג, 
 

כלומר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אסור לדבר שיחת 
חולין, מפני שעל טענות מעין אלו, אין מה לענות לשטן 

 ...שמקטרג
 

' על המאירלהלן סיפור מופלא שמעובד מתוך גיליון '
חשיבות העניין: רבי מאיר צוויבל שליט"א סיפר: שמעתי 
מאדם נאמן מעשה נורא ששמע מפי בעל המעשה שעובד 

 איתו וסיפר לו דברים כהווייתם. 
 

פעם נוצרה מתיחות קשה בינו לבין בתו מסיבה כלשהיא. 
המצב הגיע לידי כך שהיא הפסיקה כל קשר איתו והם לא 

 דיברו ביניהם כלל. 
 

שער את צערו של האב, שהבת שלו, בשר מבשרו, ניתן ל
מתרחקת ממנו. הוא כמובן השתדל מאוד ליישר את 
ההדורים כדי שבתו תדבר איתו, אבל זה לא הועיל. הנתק 

 היה חמור והיא סירבה לשוחח עם אביה.
 

התסכול שלו היה עצום! אבל הוא לא הצליח בשום דרך 
רך אפשרית שהבת תסכים לדבר איתו. הוא ממש ניסה כל ד

 כך חלפו שלוש עשרה שנה! אבל ללא הועיל.  -
 

בבית הכנסת שבו נהג להתפלל, היו אנשים שהירשו לעצמם 
לדבר ל"ע בעת התפילה. הדבר הכעיס אותו מאוד כשראה 

הכנסת -שיש אנשים שאינם נזהרים בכבוד בוראם ועוד בבית
 ובשעת התפילה. 

 

ז למחות  אבל מכיוון שהוא ביישן בטבעו, הוא לא העי
באותם אנשים או לעשות דבר מה אחר לתיקון המצב. הוא 
ישב על מקומו בדומיה, כשצער בליבו על כבוד שמיים 

 שמתחלל על ידם.
 

תַהְכֶנסֶ -תְבֵביה ְשִתיקָּ   
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