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ִלְפִרי ָבֶטן ְסג�ָלה - ְל� ָ
ָרַ�ת ֶל�  
 

 

 

  556 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

  ו"| תשע ְל ֶלת ָּפָרׁשַ  
 

  ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 

העצומה של המעביר על מידותיו בטוחה היא 
בן כי תזכה בעקבות המעשה הזה לחבוק 

משלה עד שבדבריה לאברהם היא אומרת 
''אולי אבנה ממנה'' אני בעצמי אזכה לילד 

  .מעל לגדר הטבע בגלל גדולת המעשה
  

דרך זו הייתה גם לנגד עיניה של רחל ִאֵ�נ� 
כאשר עצר אותה ה' מילדת, כפי שנאמר 
בפסוקים: "וֵַ'ֶרא ָרֵחל ִ%י $א יְָלָדה ְליֲַעקֹב 

ֲאחָֹת. וַ'ֹאֶמר ֶאל יֲַעקֹב ָהָבה ִ-י וְַ'ַק,ֵא ָרֵחל +ַ 
". רחל (בראשית ל, א)ָבנִים וְִאם 1יִן ֵמָתה /נִֹכי 

שלא זכתה לחבוק בן, ביקשה מיעקב שיתפלל 
עליה, כפי שהתפלל אביו יצחק על רבקה 

  אשתו.
  

תשובתו של יעקב הייתה: "ֲהַתַחת ֱא$ִקים /נִֹכי 
". ורש"י (בראשית ל, ב)ן ֲא8ֶר ָמנַע ִמ7�ֵ 6ְִרי ָבטֶ 

שהוא מבאר, יעקב השיב לה בדברים אלו 
שונה מאביו שלא זכה לילדים כלל, ולכן היה 
מקום לתפילתו, ואילו יעקב זכה לילדים 

  ִמֵ,*ה.
  

"אבל", טענה רחל, "סבך אברהם לאחר שזכה 
לילד משלו המשיך והעתיר בתפילה על אשתו 

י סבתשתיפקד". השיב לה על כך יעקב: "
  ".זכתה לכך משום שהניסה צרתה לביתה

  

כאשר שמעה רחל כי עניין זה מעכב את 
תפילתו, אמרה: "וַ'ֹאֶמר ִה,ֵה ֲאָמִתי ִבְלָהה +ֹא 
ֵאֶליָה וְֵתֵלד ַעל ִ+ְרַ%י וְִאָ+נֶה ַגם /נִֹכי ִמֶ�,ָה 

שכן יודעת אני, שהמעביר על ". (בראשית ל, ג)
  מן השמים.מידותיו יזכה לרחמים גדולים 

 

בתחילת הפרק נאמר: "ו9ְַָרי ֵא8ֶת 1ְבָרם $א 
יְָלָדה ל: וְָל. 8ְִפָחה ִמְצִרית �8ְָמ. ָהָגר 

", ומאחר שראתה שרי כי היא (בראשית טז, א)
לא זוכה בילדים משלה, היא פנתה אל אברם 

ֲעָצַרנִי ה' ִמֶ-ֶדת +ֹא נָא ֶאל ואמרה: "ִה,ֵה נָא 
  ".(בראשית טז, ב)8ְִפָחִתי א�ַלי ִאָ+נֶה ִמֶ�,ָה 

  

ולכאורה נוסח דבריה תמוה, שכן אברם יוכל 
לזכות על ידי שיישא את הגר בילדים משלו, 
אולם מדוע שרי אינה אומרת בדבריה לאברם 
"אולי תבנה אתה ממנה", אלא מציינת שהיא 

וכי מצעות ילדיה של הגר? עצמה תבנה בא
כיצד היא תוכל להבנות מילדים שלא נולדו 

  לה?
  

שהכניסה צרתה אלא שבמעשיה של שרה 
לביתה, טמון שורשה של עצה נפלאה שיעצו 

, שעל ידה ניתן להשיג עולם לנו חכמינו ז''ל
סודה של ''. שבירת המידותומלואו ושמה ''

עצה זו היה ידוע לשרה היא ידעה שכדי 
במשאת נפשה בפרי בטן עליה לזכות 

  לשבור את המידות. 
  

כדי לשבור את המידות היא בחרה לעשות 
את המעשה הקשה ביותר לאשה מטבעה 
ושדעתה אינה מסוגלת לסובלו לתת לבעלה 
לשאת אישה נוספת מעשה שאף הגמרא 
מעידה על הקושי הגדול שטמון בעשייתו כפי 

אין אישה ' [מס' מגילה דף יג ע''א]שנאמר 
  '.תקנאה אלה בירך חברתה'מ

  

אולם שרה אמנו לא הסתפקה רק בכך 
שהציעה לאברהם לשאת אישה נוספת אלה 
עוד הציעה כמעומדת לכך את שפחתה. 
מדובר בהקרבה עצומה שמקורה בגדלות 
בלתי נתפסת ושרי היודעת את הזכות 

  בברכת שבת שלום 
  הרב אליהו חיים פנחסי

  מבשרת ציון -"עין חמד"ק "רב ק

  

(בראשית טז, א) "ו3ְַָרי ֵאֶ�ת 2ְבָרם 1א יְָלָדה ל0"  
 

ו"תשע חשוון י"א 24/10/2015  

לך לךפרשת   
'ישעיה מ -"למה תאמר יעקב": הפטרה  

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 17:23 18:45 19:10  

א"ת 17:38 18:37 19:06  

 חיפה 17:38 18:35 19:06

ש"ב 17:41 18:36 19:10  

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

 , 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"יצחק בן פנינה הי

  נ ראובן עמנואל חיים בן סימה שירין"ולע

 

  כל חולי עמו ישראל ובכללם משה בן גורג'יה ושושנה בת ראשללרפואת 
  

  

 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 בכוריומשפ' שטרית                          

  שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
  גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

  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 
  "ב            כולל ברסלב אילתקסירר אפרים וב

  אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי
  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

  זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי            

  סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
  יוסף בן רוחמה       עמית בת טובה            

  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  ה בת רוחמהאילנ
  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
  בריאות ואריכות ימים    - ימנה ניזרי בת סטה

  בריאות ואריכות ימים  -ניזרי בן פרחהמרדכי 
  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

  אליהו בן מאיה                 שלו בן מזל פחימה
   רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   - יפה בת שרה

מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה                
              עינת בת רחל ברכה יעקב בן אסתר                

מאיר בן נעמי                  רינת רחל בת עפרה                 
  ברכה בת פדילה דליה   רונית בת סבריה רחל

  כל עם ישראלבנימין בן יקוט                          
    

  ב"י ובכללם ציון בן צ'חלה ולרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"לרפואת כל חולי ע
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  ?ומתי המאכל נאסר מהם אופני ההיתר להשתמש במאכל קלוף שעבר עליו הלילה

  

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

  בגמרא שם. מקורות:. עטופים וחתומים, מכל מקום רוח רעה שורה עליהןשהיו מונחים בתוך כלי ואפילו  ,שום בצל או ביצה
  

סימן (ח"ה שו"ת תשובות והנהגות  מקורות:ה כגון, סעודת שבת. ושהוא לצורך מצו ,ן זה של רוח רעה ביום שבתייש מקילים בעני
  .ש"בשם החזון אי )רנז

  

הראש"ל בשו"ת יביע אומר  מקורות:חיה ובין אם היא מבושלת. בין אם הביצה  ,איסור אכילת ביצה קלופה שעבר עליה לילה, היא

כף החיים (יו"ד סימן קטז אות  מקורות:ויש מי שמיקל במבושל.  ח"ב (חיו"ד סימן ז אות ו). וע"ע בשו"ת דברי יציב (חיו"ד סימן טז אות ה).
  צג).

  

שו"ת יביע אומר ח"ב  מקורות:ר עליו הלילה. משום בצל קלוף שעב ן, אין לחוש בהותשימורי בצלים המונחים בקופסאות סגור
  ן שאין הבצל ראוי לאכילה לעת עתה מחמת שנתייבש על ידי מכונה. ו(חיו"ד סימן ז) כיו

  

כתבו הפוסקים להתיר אבקת ביצים או אבקת שום שעבר עליהם לילה, היות והשתנו מברייתן ונעשים פנים חדשות, ואינן שוב 
ובשו"ת שבט הלוי ח"ו (סימן קיא), שו"ת יביע אומר ח"ב (חיו"ד סימן ז), שו"ת שו"ת הר צבי (חיו"ד סימן עד),  מקורות: בגדר ביצים או שום.

 - בשו"ת ישיב משהוהגרי"ש אלישיב בקובץ תל תלפיות (קובץ סג) שבט הקהתי ח"ב (סימן רמז), ובשו"ת באר משה ח"ג (סימן קטו). וע"ע ל
  .טורצקי (עמוד קנט)

  

ובה כגון, השאירו שני דליים של ביצים טרופות, ועבר עליהם הלילה, יש לסמוך להקל במקום הפסד כאשר יש הפסד מר
  נו (עמוד קמ).יכן הורה הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל הובא בספר רב מקורות: מרובה.

  

שו"ת יביע  ת:מקורושביבי בצל או שום, אם לא ניתן לאכול מהם כמות שהם ללא בישול נוסף, בטל מעליהם שם בצל או שום. 
 אומר ח"ב (חיו"ד סימן ז אות ז). וכן הובא משמיה בספר בית הלל (ספר זכרון עמוד תה). ובספר רבנו הביא משמיה, שכן הורה לגבי אבקת שום

  וכן הדין לאבקות בצל או שום. ון שפנים חדשות לכאן.וכי ,הנמכר כיום, וצידד להקל
  

שו"ת שבט הקהתי ח"ד (סימן רג) ובתנאי שיסכימו עמו  מקורות: יך להגעיל את הסכין.אם חתכו בצל קלוף שעבר עליו הלילה, אין צר
  גדולי הוראה.

  

  
  
  
  
  
  
  
  

עד כמה לא ניתן ולהבין את מעשה הבורא, זאת לא ניתן לתאר ולשער. לעיתים, נראה לאדם, כי מה שעובר עליו אינם לטובתו 
   כך היה: -מעשה שהיהעה במחשבתו. ואולם עשוי הוא לגלות עד מהרה, עד כמה ט ,ולתועלתו

  

מירון אצל הקדוש שלח ערך יהודי קידושא רבה ברוב מטעמים ורוח נדיבה באתר  רשת, בשבת פ)2013( תשע"גה'בשנת 
שבועות  מספר לפני מדוע עורך הוא את סעודת ההודיה, וכך סיפור: ,התנא האלוקי רשב"י זיעועכי"א, בעת הקידוש סיפר הלה

   .בארץ הקודשבטיולו בין הרים ובקעות מיודענו הילך 
  

עומד הוא שניות ספורות כי עוד חש הוא, החל מיד להקיא, ובעקבות הכשה זו,  .נחש מסוכן ביותר ברגלוהכישו על אם הדרך 
א להודות ולערוך קידושא ורפואה שלימה יב הבורא יתברך לעד ולעולמי עולמיםכשירפאהו כי  ,הבטיחבאותם רגעים  להתעלף.

היה מעלפונו, גילה התעורר . כשאיבד את הכרתו מידכאשר שיער, כך היה, ה אצל התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ואכן רב
שלחוהו לאחר בדיקות נוספות נראה, כי הרופאים היו מרוצים מתוצאות הבדיקות ו. הרפואהלאחר עשרה ימים בבית כי היה זה 

  .לחיים טובים ולשלום.לביתו 
  

-, שבה מזדהה האדם, כי שמו הוא פרופ' פלוני, והוא טיפל בו בהיותו מאושפז בביתטלפוןמקבל הוא שיחת ימים מספר כעבור 
כאשר עמד עשה הלה כפי שנצטווה, בחשש מה  מרפאתו.שיסור מיד ל ,הורה לושנשמעה בקולו,  ,ובהתרגשות עצומההרפואה 

   .םכי נעשה עמו נס גדול מן השמיהלה, סיפר לו מול אותו רופא 
  

ו גופהאם עדיין ארס הנחש מפעפע ב ,לבדוקכדי דם עשו לו בדיקת בכל יום ויום  הרפואה,בבית  שכבבהם אשר  ,באותם הימים
 בתקופהל"ע שבגופו קיננה  ,והיום הזה אחר שגמרו לבדוק את כל הדמים נתגלה להם .תמה השפעת הארס או שכבר

מה  .שבועות מספר ך שבמצב כזה היה משיב את נשמתו ליוצרה תוךכ .והוא לא ידע כלל מזה הארורה! האחרונה המחלה
המחלה במשך עשרה הימים ששכב בבית  ארס שרף וכילה את כלאותו הביא עליו נחש שהכניס בו ארס חזק, והבורא?! עשה 

רעת הנחש נמצא שמייסרים ... ... ונחסכו מעמו טיפולים קשים והן מאותה מחלה, ועתה בריא הוא הן מן הארס, והרפואה
  עצומה עבורו. הייתה באמת טובה

  
  
  

  
ק ב'ֵחלֶ  -ם ִק,�ִפים ַמֲאָכִלי –�0ֵאל �ֵמִ�יב ַ>ֲהָלָכה   

 

  ְמנ�יִיםְמנ�יִים  ַהְקָ<ַ�ת ֶהָעל0ןַהְקָ<ַ�ת ֶהָעל0ן  ִלְ�ֵאל0ת ַ>ֲהָלָכהִלְ�ֵאל0ת ַ>ֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנ0ת ָלַרבָנא ִלְפנ0ת ָ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�*ה ְ�ֵלָמהִלְרפ�*ה ְ�ֵלָמה, , ְלִע,�י ִנְ�ַמתְלִע,�י ִנְ�ַמת    ֶהָעל0ןֶהָעל0ן  ִנBָן ְלַהְקִ<י� ֶאתִנBָן ְלַהְקִ<י� ֶאת

  111155667733--00550044  ""בטלבטלָנא ִלְפנ0ת ְלִליא0ר ָנא ִלְפנ0ת ְלִליא0ר   --""וכווכוֲחָזָרה ִ>ְת��ָבה ֲחָזָרה ִ>ְת��ָבה 

  9908050805ִמ�Iד ִמ�Iד . . ְמַבHֶֶרת ִצ?0ןְמַבHֶֶרת ִצ?0ן  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה>3ֶֹם ַה>3ֶֹם   '', רח, רחֲעב�ר ִליא0ר ַעְצמ0ןֲעב�ר ִליא0ר ַעְצמ0ן: : Fְתֶֹבת ַהDֲַעֶרֶכתFְתֶֹבת ַהDֲַעֶרֶכת

  

  eemmaaiill-->ַ >ַ   ְלַקָ>ַלת ֶהָעל0ן ִחJָםְלַקָ>ַלת ֶהָעל0ן ִחJָם

  ::ְ�ַלח ֶאת Fְת0ְבֶת� ֶאלְ�ַלח ֶאת Fְת0ְבֶת� ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָ�ב�עַ ִמיֵדי ָ�ב�עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

הֻמְפָל*ה ְרפ�*  
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. גדל בביתו של (בבל)בבגדאד  )1875(נולד בשנת ה'תרל"ו  -רבי בן ציון מרדכי חזן זצ"ל הגאון 
שנים עלה לארץ ישראל בעצת הבן  28רשכב"ג החכם המקובל ר' יוסף חיים זצ"ל. בהיותו כבן 

דרש ממנו המושל הערבי להיות מואזין  (שימש כחזן של הבא"ח)איש חי, כי בשל קולו הערב 
לארץ השתכן בשכונת הבוכרים בירושלים. שם המשפחה שונה מ'נחום', מאחר במסגד. בהגיעו 

שהשלטונות בארץ החליטו, ששם המשפחה יהיה ל'חזן' בשל קולו הערב. עסק בצרכי ציבור. 
הקים את הישיבות 'מעיין גנים' ו'שושנים לדוד'. מונה להיות אחראי על בניית הקליניקה 'חסד 

  הנדיב ר' יוסף אברהם שלום מכלכותא בהודו. כיום נקרא 'בית הדסה').(ע"ש אביו של לאברהם' בחברון 
 

  מונה ע"י הבא"ח לנצח על מלאכת הקמת ישיבת 'פורת יוסף' בעיר העתיקה מכספי הנדיב 
לירות  30,000(ה'בן איש חי' יעץ לנדיב לתרום את כספו למטרה זו והלה תרם ר' יוסף שלום מכלכותא 

המשך  (הקדש).את רבינו בטענה, שהקרקע היא רכוש הוואקף הערבים ביקשו להרוג  זהב).
הבניה התאפשר לאחר שדגל בריטי הונף מעל המקום, יען כי הנדיב היה נתין בריטי. הבנייה 

 )1922(ארכה כעשר שנים כולל הפסקה בימי מלחמת העולם הראשונה, ובשנת ה'תרפ"ג 
יבה וניהל אותה עד יומו האחרון. נסתיימה. אז עזב את שכונת הבוכרים, התגורר במתחם היש

הגיה את  (רבה של חברון).רבינו עמד בקשר הדוק עם הבא"ח והיה המקשר בינו ובין ר' אליהו מני 
כל ספרי הבא"ח והביאם לדפוס בארץ. תואר פניו והקדושה הנסוכה על פניו הביאו אפילו את 

  .גדול ברובע היהודיהגויים להעריכו ולכבדו. שימש כחזן בבית הכנסת 'איסטמבולי' ה
  

 דרש בשכונת נחלת ציון .פלגודרשן מ נו.יזכה להיות בן בית בבית רבזצ"ל עובדיה יוסף ר' 
גאון בנגלה ובנסתר. . חשש מפני הגזלבביהכנ"ס רבן יוחנן בן זכאי ברובע היהודי.  ואח"כ דרש

ופוקד עקרות  רבים פנו עליו ונושעו. ברכותיו עשו פרי. מפורסם כמרפא חולים, מסיר פחדים
 הקודש. ידע את יום פטירתו.-בעל רוח מכל מקום לא היה מוכן לקחת כסף בשום פנים.

  סנהדריה בירושלים.  העלמיןבבית ציונו שנים.  76-חי כ .)1951( ב"תשיה'ב חשוון "י-בנפטר 
  

 (בעל ה'בן איש חי'),המקובל חכם ר' יוסף חיים  מרבותיו:מרת רחל.  אמו:ר' מרדכי.  אביו:
   ל,"מרדכי ז ', ר)'בן איש חי'ש רבו ה"(עיוסף חיים  'ר בניו: הכהן. שאול דוויקהמקובל חכם ר' 

   ו."אביחיל הי 'ור עקיבא נפטר בילדותו) '(אחיו התאום רמאיר  'ר
  

 

 

 

 

 
 

                                     

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  
  
  

  

 את דרשותיו, שדרש במשך ארבעים שנה, ערך כדי להדפיסם, אך כל כתביו אבדו עם נפילת הרובע. מכתביו:

יום לאחר הברית. ל"ע לה  הם נפטרואמו של רבינו ילדה שני בנים ו": אורח צדיקיםרו "הלן סיפורים, שהביא ידידי ורעי ר' דניאל אלול בספל

בן 'יוסף חיים בעל ה 'נו) יהיה כאחיו, ופנתה למעונו של ראש גולת ישראל בבבל רישגורל בנה השלישי (רב ,כשהרתה בפעם השלישית חששה
. כעבור זמן ילדה 'שיחיה בעזרת ה ,ברכו ואמר לה 'בן איש חי'מות כאחיו. השיתפלל על העובר שלא י ,בבואה שטחה לפניו את בקשתה .'איש חי

יוסף  'והחשש לחייו גבר. אמו לקחה אותו לבית ר ,בן במזל טוב וביום השמיני נכנס בבריתו של אברהם אבינו. למחרת הברית החל הילד לפרפר
והאם השאירה  ".הניחי את הילד אצלי, ואני אגדל אותו כבן": צדיקה אמר לה .שחיי הילד בסכנה, ונראים בו סימני גסיסהחיים ואמרה בבכי 

נו לגדול בבית רבו והיה לו כבן מאמץ. מפני כך זכה לקרבתו, למד ממנו את תורת הנגלה לתורת הסוד, יהלכה לה. כך זכה רבואותו בבית הרב 
  )ברמת גן 'אהל יעקב'כ "ו. ממשיך מורשת אביו בוחנות בביה"יאביחיל ה 'מפי בנו ר( יוסף חיים. 'ש לעצמו רבות מהליכותיו של רולרכוזכה 

כמעט ארבע שנים עברו מאז נפל הרובע היהודי בעיר העתיקה בידי ל העובדה שרבינו ידע יום פטירתו, ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא: ע

 נו עבר להתגורר בקטמון.יהישיבה בשכונת הבוכרים, ורבהלגיונרים הירדנים. באותה העת, מאז חורבן ישיבת ׳׳פורת יוסף״ ברובע, למדו תלמידי 
. היא 'פורת יוסף'נו אמר לאשתו כי הוא רוצה לנסוע לישיבת יאביחיל יצא לעבודתו, ורב 'ב. בנו ר"תשיה'ב חשוון שנת "היה זה ביום ראשון, י

י ראש השנה לא ביקר בישיבה ונכספה נפשו להגיע שכבר מלפנ ,נו אמרירבאולם טענה שהדבר קשה ושלא כדאי לו לטרוח כעת ולנסוע עד לשם. 
כי חושש שמא נזף  ,ם וביקש מהם מחילה. הוא התנצל לאמר"נסע בשני אוטובוסים להגיע לישיבה. בישיבה פגש את כל הרמיהצדיק  ולבקר בה.

  תיו ספורות בזה העולם.כי שעו ,שיודע הוא ,יעןרואה הוא צורך לבקש את סליחתם  כל מקוםבמישהו, והגם שהיה זה לשם שמים מ
  

שיתפללו עליו שלפחות יזכה להגיע עד לביתו. הרב סיים  ,רבו להאמין למשמע אזנם, וביטלו את דבריו. רבינו החזיק בדעתו, וביקשים ס"הרמי
חטאתי "שק למזוזה וזעק בן ציון הגיע למפתן ביתו, נ 'באוטובוס הבא. ר נויאת דבריו ויצא מהישיבה. ר' יהודה צדקה לא היה רגוע ויצא אחרי רב

כוס חלב. אחר לו שתכין  ,ולכן ביקש ממנה - שאשתו תהיה נוכחת בשעת פטירתו ,(וידוי) וקרא שמע ישראל. הוא לא רצה "עוויתי פשעתי..
מאה בהלווייתו השתתפו למעלה מ שכבר נפטר. עד רגע מותו לא כהתה עינו ולא נס לחו. ,ראתה - שחיממה את החלב והביאה לו את הכוס

 אלף איש.
  

סיפרה אשתו שארבעה ימים לפני  מו כן. כלרבינו ניצוץ מנשמת דוד המלך ע"השהיה  ,צדקה ואמרו לו בחלוםיהודה באו לרב  ההלוויהאחר 
חייו האחרון ל "קשבמוצ(במקום יום שני) כי לא תהיה פנויה ביום שני (ולא גילה לה מדוע).  שתקדים את יום כביסה ליום ראשון ,ביקשפטירתו 

  )ו"אביחיל הי 'יוסף חיים ור 'מפי בניו ר( משום שלא היה רגיל לבקרם. ,פלאזה הלך לדירות בניו וברכם בלא להסביר מדוע. והיה 

שהסדיר את תנאי הכניעה זה עובר ברחוב היו הסוחרים הערבים קמים לכבודו. כשנפל הרובע היהודי בידי הירדנים, היה רבינו אשר רבינו היה כ

כדי שלא יאנה להם כל פגע ונשא את הדגל הלבן יחד עם הרב מינצברג, מוכתר הרובע (ראש הקהל). כשראהו המפקד  ,של תושביווהפינוי 
 שראה לפניו דמות מיוחדת של מלאך.  ,והסביר לחייליועמד מפניו,  ,הירדני

נו. כשראה יה עבור תלמידי הישיבה, והגיש כוס לרבמימון סודרי עם מגש של כוסות ת 'שבנו הגדול חזר לישיבה לבקר את אביו הגיע השמש רכ

נו של יכי כבר אינו תלמיד בישיבה וכסף הישיבה ה ,לו רשות לשתות כוס זה ןאי"נו זעק ואמר לו: יהגיש גם לו כוס תה. רב -את בנו של הרב
  ."הקדש. והוא יכול לשתות בבית

זצ"ל ןַח]ָ י ָמְרְ<כַ ן ִצ?0- ן>ֶ ב ָהרַ ן ַהZָא0  - ִאם ִרא�0ִנים Fְַמְל*ִכים  
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 ַZְסגַ ל ַמְעJִ�ֶר  
 

בנוסף הבן היה 'מוכשר' והיה לגרמנים אוכל ומביא לנו.  'גונב'ו
  מסב לגרמנים אבדות והם לא הצליחו לשים את ידיהם עליו.

  

מדברים עליו, שאתם רוצים  שאנחנואביו של אותו בחור 
היה מומחה לבניית פצצות. הוא  ומתחננים שנתרום לו מוח עצם,

ובונה להם פצצות... לכן הוא היה  ה עובד בשביל הנאציםהי
  מכובד מאוד. 

  

בגטו בגאווה עם שני שומרי ראש. יום אחד הוא  היה מסתובבהוא 
עד  ,שלנו עם מקל בידו, והחל לדפוק על הקירות נכנס לחדר

 ,נפלו כמה עצים ,כשדפק בחוזקה על התקרה שהגיע לתקרה,
  מהתקרה.  והבן שלי צנח

  

אותו החוצה...  את בני בחוזקה... עיקם את ידו. הוציא הוא תפס
שתי יריות שפילחו  ושתי יריות נשמעו באוויר... ,סגר את הדלת

איך אוכל לסלוח?! ועכשיו תאמר לי כבוד הרב, " את ליבי לנצח!
  ".את בנו!! בני לא יציל

  

פנה אל האיש את דברי האיש, עיניו דמעו, והוא הרב בשמוע 
 ,אבל מה הבן שלו אשם?! אולי יש משהו ן ללבך,ואמר: "אני מבי

לא מודעים אליו..!? הרי נסתרות הן דרכי  שמסתתר פה ואנחנו
  לנו אפשרות לעשות פה קידוש ה' גדול". יש ,ל... וחוץ מזה- הא

  

לגשת  הרב, הסכים האב לאחר שעות רבות של שכנועים מצד
האם  לאביו של אותו בחור, שנזקק לתרומת מח עצם כדי לוודא,

  . באמת מדובר באותו אדם, שהסיפור נסוב אודותיו
  

עיניהם, האב הנרגש  הם הגיעו לפתח ביתו של האיש, וכשנפגשו
הוא זיהה בוודאות, כי אכן מדובר באותו כמעט והתמוטט... 
  אדם שרצח את בנו!

  

י שנים רבות... יפיו ואמר: "אתה כועס על אבל אז פתח האיש את
כדי שתדע את האמת...  ,שאראה אותך ,לרגע וכל החיים חיכיתי

  ."את הרגע הזה עכשיו ומשמיים זימנו לנו
  

 ,הגרמנים רצו להרוג את כל הגברים בחדר שלכם, כי הם ידעו"
 אני רציתי להפחית את הנזק להם. 'שגונב'שיש שם ילד קטן 

 שאלך ואהרוג רק את הילד כדי להציל אתכם... ,ואמרתי להם
 הייתי מסוגל להרוג אותו, אבל כשהוצאתי אותו החוצה, לא

  . "השומרים היו לידי
  

משם  השומרים! והרגתי את שנילכן יריתי שתי יריות... "
 ,מקום... הגרמנים ידעו הברחתי את הילד למנזר, שהיה בקרבת

הם היו זקוקים למידע שלי  שבגדתי בהם ולא יכלו להרוג אותי, כי
ה שלא אוכל באופן כז ,ולכן הם פגעו בגופיבבניית פצצות 

  ".להוליד ילדים לעולם...
  

שהשארתי  ,כשנגמרה המלחמה, הלכתי למנזר וביקשתי את הילד
... ואני גידלתי לאחר מאמצים רבים החזירו לי אותו שם... הם

    ".כל השנים בחום ואהבה...כבן אותו 
  

 הילד הזה הוא בעצם... הילד שלך!! הילד שלי שזקוק"
! ולכן עכשיו ברור הילד שלך להשתלת מוח עצם... הוא בעצם

  ".!לו םמדוע דווקא המח עצם של אחיו מתאי ,לך
 

הלך ברחוב המחבר צעיר, בחור חרדי כאשר מיודענו,  ,הכל החל
אחד לפתע מודעה שהייתה תלויה על .  ןג בין בני ברק לרמת

  . 'תפסה את עיניו'לוחות המודעות 
  

 ל"עבמחלה הנוראה  שחלה ,על בחור צעירבמודעה היה כתוב 
שמוכן יהיה לתרום  והוא זקוק בדחיפות להשתלת מוח עצם. "ומי

והלך לקופת החולים  יבוא על שכרו מן השמיים". הבחור התרגש
  .ההתאמה כדי לבצע את בדיקות

  

שהוא נמצא מתאים.  ,ימים התקשרו להודיע לו מספרלאחר 
שהוא  ,לרופא המטפל וביקש לפגוש את הבחורמיודענו  ניגש

צעיר.  הוא ראה מולו בחור ,אמור לתרום לו מוח עצם. כשנפגשו
המחלה...  שעות, על מספר התפתחה ביניהם שיחה ארוכה של 

שרו אחד לשני בה הם נקשעל הדת... וכמובן על החיים... שיחה 
  בלב ובנפש.

  

שהייתה  ,חזר הבחור לביתו וסיפר לאביו על הפגישה המרגשת
משפחה  מי הבחור ומאיזו ,לו... האב הקשיב לכל מילה ושאל

אביו זעקה  הוא. ברגע שהבן אמר מי הבחור... ומי אביו... זעק
מי? הוא?? אני אוסר עליך לתרום לו!! באומרו: " ומרה גדולה

  ".!תתרום לו על גופתי המתה
  

אולם עד מהרה   ,הבן נבהללתגובה כזו לא ציפה כלל ועיקר. 
האב .  אולם "פיקוח נפש!!מדובר באבל אבא, התעשת ואמר: "

  בשלו... "אתה לא תתרום לו!!". 
  

שהגיע באופן  ),מקובל גדול( ניםרבאחד הניגש וסיפר להבן 
האב  להבין, מדועניסה לדבר אל לב האב והצדיק לביתם.  מיידי

ובוודאי  ,"אני מכבד מאוד את כבוד הרב: אמר האב לרב. מתנגד
אבל אם תמשיך לנסות ולשכנע אגרש אותך מביתי,  שלא

  ."אצא מהבית אותי, אני
  

 "הרי כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל :אמר לו הרב
 מספרהאב נשאר קר וקפוא... ולאחר אולם עולם ומלואו!?" 

פתח את דלת מימש את איומו, ים, לעיניי כל ההמומ דקות,
יש כאן " :לבן ואמרהצדיק הרב היה בהלם. פנה  הבית ויצא.

  ".משהו מהותי מאוד, שאביך מסתיר ממני
  

, אבל כשהוא שותה יין, מטבעו "אבא אדם סגור :ענה הבן ואמר
בליל הסדר מצווה לשתות  בד"כ אינו שותה, אולם נפתח. ליבו

הרב יוכל בבקשה להגיע אלינו  כבוד כמה כוסות של יין... אם
  ."נוכל לדבר אל ליבו בסוף ליל הסדר!? אולי

  

 שכבר ,ואכן כך היה. הגיע הרב לביתם בסיום ליל הסדר. האב
 פנה אל הרב ואמר: "כבוד הרב, אני מתנצל ,היה מבושם מהיין

 שעומד מאחורי ,על התנהגותי באותו יום. אספר לך את הסיפור
 ,מח עצם. ואין לי ספק לבחור זה שבני יתרום ,הסירוב שלי

  והאיש החל לספר. ".הרב יסכים איתי! שכבוד
  

 "אני ניצול שואה. בגטו היינו כמה גברים בתוך חדר אחד קטן,
 עובדים קשה ולא מקבלים אוכל. הבן שלי הקטן היה איתנו...

בתקרת  אבל הגרמנים לא ידעו על קיומו. כי היינו מחביאים אותו
הולך  לה היינו מוציאים אותו. והוא היההעץ של החדר. בלי
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