
        

        

        

        

  

 לבוא כאשר עליהם אאאאלפרנסי הקהל במגנצלפרנסי הקהל במגנצלפרנסי הקהל במגנצלפרנסי הקהל במגנצ    מורהמורהמורהמורההיה היה היה היה     לללל""""יייימהרמהרמהרמהרהההה
   ."פרשת וישלח"ביקראו  ,לכושי לפניאזי  ,לפני מועצת העיר

  

שהלך אל הקיסר היה כשתמיד  ,הקדושהקדושהקדושהקדוש    נונונונועל רביעל רביעל רביעל רבי    ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב    וכן העידוכן העידוכן העידוכן העיד
פעם אחת הקיסר קרא לו בדחיפות לדבר . "פרשת וישלח" לומד
וביקש  ,כשבא לחזור זכר זאת .ולא קראשכח  ,רבי נזדרז ,נחוץ

לא  תםילווי - סוף דבר סוף דבר סוף דבר סוף דבר  .לשמירה הוילוועבדיו כי הפעם מהקיסר 
ה זלה זאת בורבי תהיה ו .ווהוגזל עליו שודדים ועמדו ,הועילה

                                      )ג"ליקוטים כ(                            .לפני שיצא לפגישה הפרשהאת  למדשלא 
  

רבי ש ,,,,מובא מעשה זה בדרך אחרתמובא מעשה זה בדרך אחרתמובא מעשה זה בדרך אחרתמובא מעשה זה בדרך אחרת, , , , במדרש רבה ובילקוט בפרשהבמדרש רבה ובילקוט בפרשהבמדרש רבה ובילקוט בפרשהבמדרש רבה ובילקוט בפרשה
 .לא היה לוקח עמו מבני רומי ללוותולמלכות כשהיה צריך ללכת 

לא הגיע , ולקח מבני רומי ללוותו פעם אחת לא למד פרשה זופעם אחת לא למד פרשה זופעם אחת לא למד פרשה זופעם אחת לא למד פרשה זו
  )ש"עיי( ...שלא ירעו לו, החשוב כדי לשחדם את מעילולעכו עד שמכר 

� �  
        להעלות לתורה מי שעתיד לצאת לדרךלהעלות לתורה מי שעתיד לצאת לדרךלהעלות לתורה מי שעתיד לצאת לדרךלהעלות לתורה מי שעתיד לצאת לדרך    המנהגהמנהגהמנהגהמנהגהבאנו בשבוע שעבר את הבאנו בשבוע שעבר את הבאנו בשבוע שעבר את הבאנו בשבוע שעבר את 

  

קהילתו של הגאון רבי , בלונדוןבלונדוןבלונדוןבלונדון" " " " עדת ישראלעדת ישראלעדת ישראלעדת ישראל""""בבית הכנסת בבית הכנסת בבית הכנסת בבית הכנסת 
אחר כל עליה אף בימות " מי שבירך"יוסף צבי דינר עושים 

יש לציין כי ". ויצליח דרכו"יוצא לדרך מוסיפים שואדם , החול
  . דנראה כעובדין דחול, לא מזכירים זאת ויום טובבשבת 

        )'ז א"ח ש"ועיין או ג רבי זאב הלוי דינר"כ להרה"יש" נר לשולחן שבת("                                     

 f   � f  
            ":":":":ישא ברכהישא ברכהישא ברכהישא ברכה""""הההה, , , , הגאון רבי יעקב שאול אלישרהגאון רבי יעקב שאול אלישרהגאון רבי יעקב שאול אלישרהגאון רבי יעקב שאול אלישר, , , , סיפר הראשון לציוןסיפר הראשון לציוןסיפר הראשון לציוןסיפר הראשון לציון

  

לגבות כספים כדי כפרים באיזור איזמיר ל אבי מורי שלח אותיאבי מורי שלח אותיאבי מורי שלח אותיאבי מורי שלח אותי""""
, זקן אחדאלי הצטרף , איזמירלבחזרתי . ממנו שלוואנשים מ

  .שהיה אוסף כסף למען בני ירושלים, חכם רבי יעקב מלמד
  

באמצע שמונה עשרה  ....עצרנו והתפללנו מנחהעצרנו והתפללנו מנחהעצרנו והתפללנו מנחהעצרנו והתפללנו מנחה, , , , סמוך לשקיעהסמוך לשקיעהסמוך לשקיעהסמוך לשקיעה
ושאלו את מורה הדרך , עברו שני שודדים מזויינים בכלי נשק

אמרו לו , לאיזמיר, כשהשיב להם. שלנו להיכן מועדות פנינו
אנחנו . אין לכם סיכוי לצאת מהעמק הזה": השודדים בעזות

  "!שלךושם נהרוג את היהודים , ממתינים לכם בהמשך הדרך
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        
. את שאמרו השודדים האישאמר לנו  ,,,,כאשר סיימנו להתפללכאשר סיימנו להתפללכאשר סיימנו להתפללכאשר סיימנו להתפלל

ויהי כראות  .לא ידעתי מה נעשה, רעדתי בכל גופי ובכיתיאני 
אינני : "ואמר לי, מילא פיו שחוק, חכם יעקב בוכה ומצטעראותי 

   "!כיון שירושלים נמצאת איתי, חושש מהם כלל וכלל
  

מורה הדרך ניסה למצוא  ,,,,וחושך כיסה את ההריםוחושך כיסה את ההריםוחושך כיסה את ההריםוחושך כיסה את ההרים הגיע הלילההגיע הלילההגיע הלילההגיע הלילה
לשם כך ביקש מאיתנו לרדת מן . דרך עוקפת בהר התלול

אך לא ראינו  ,התחלנו לעלות במעלה ההר .הסוסים וללכת ברגל
אל ": ענה לנו ?היכן הדרך שאלנו את מורה הדרךכש .דרך כלל

  ."המובילה אל העיר עוד שלוש שעות אנו נגיע לדרך, תדאגו
  

, עוד כמה שעותעוד כמה שעותעוד כמה שעותעוד כמה שעותבדרך לא דרך בדרך לא דרך בדרך לא דרך בדרך לא דרך     ,,,,נוראנוראנוראנוראבפחד בפחד בפחד בפחד המשכנו והלכנו המשכנו והלכנו המשכנו והלכנו המשכנו והלכנו כך כך כך כך 
מורה הדרך . והנה לפתע מצאנו את עצמנו בתוך גינה גדולה

  ...תחיל לרקוד ולשירהולפתע , התבונן, הסתכל לכל הצדדים
  
  

, תדעו לכם שאלוקים אוהב אתכם מאד": לפליאתנו אמר לנולפליאתנו אמר לנולפליאתנו אמר לנולפליאתנו אמר לנו
עלינו על הסוסים . "כי הגענו לעיר, שכבר ניצלנו מהרוצחים

  .ה הגענו לבית מלוןואחרי רבע שע

        
        

        
        
        

הרי אמרתי לך , ראית" ::::והזקן חכם יעקב היה מקניט אותיוהזקן חכם יעקב היה מקניט אותיוהזקן חכם יעקב היה מקניט אותיוהזקן חכם יעקב היה מקניט אותי
  ".הצילנו ממיתה משונה האלוקיםש, שזכות ירושלים תגן עלינו

  

ע נכנסו לבית המלון לפת. התפללנו ערבית ואכלנו ,,,,נטלנו ידיםנטלנו ידיםנטלנו ידיםנטלנו ידים
ניגשו אותם רוצחים  ...כשראו אותנו היו המומים, שודדיםשני ה

  '!?איך הגעתם לפה': ושאלוהו בתמיהה, למורה הדרך
  

רק הסוסים הלכו להם  ,,,,וישבע להם באמונתם שאינו יודעוישבע להם באמונתם שאינו יודעוישבע להם באמונתם שאינו יודעוישבע להם באמונתם שאינו יודע
 אלא בדרך, והסוסים לא הלכו כלל בשביל... ואנחנו אחריהם

ופתאום מצאנו עצמנו , שסידר להם אלוקים משמיםישרה 
  )"ישא ברכה"ת "הקדמה לשו(                "!ברוך פודה ומציל" -  בגינת העיר

� ù ù 
        הפסולהפסולהפסולהפסול    וענהוענהוענהוענההצדיק הצדיק הצדיק הצדיק יעקב יעקב יעקב יעקב 

  

         !יעקב ממציא הסוכותיעקב ממציא הסוכותיעקב ממציא הסוכותיעקב ממציא הסוכות
  )ז"י ג"ל( ....""""ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכותולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכותולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכותולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות""""

  

. לפניוכן שאף אחד לא עשה  ,,,,יעקב אבינו עשה דבר חדשיעקב אבינו עשה דבר חדשיעקב אבינו עשה דבר חדשיעקב אבינו עשה דבר חדש
, ובגלל החידוש בדבר ,סוכותלהם הכין , בהמותיובחמלתו על 

  )ח שם"אוה(                                                    .כותומעתה שם המקום סנקרא 

8 
  ...ן סוכותנתנתנתנתולמקנהו 

  

לאחרונה פורסם שגן  - - - -     שעלתה השבוע לפני גדולי הדורשעלתה השבוע לפני גדולי הדורשעלתה השבוע לפני גדולי הדורשעלתה השבוע לפני גדולי הדורשאלה שאלה שאלה שאלה 
שתרמו לגן החיות מאות על  ...כי מודה למשפחת "החיות התנ

האם  ::::נשאלה השאלהנשאלה השאלהנשאלה השאלהנשאלה השאלה .המשמשים לפילים למזון ,דקליםענפי 
  ?שסיככו בהם נפיםאפשר להאכיל את הפילים בע

  

זה הרי  ,שאם דרכם בכך הגאון רבי יוסף שלום אלישיב השיבהגאון רבי יוסף שלום אלישיב השיבהגאון רבי יוסף שלום אלישיב השיבהגאון רבי יוסף שלום אלישיב השיב
        . מצוה בזיון כךמאכלם ואין ב

        

זה בזיון מצוה להאכיל ש, לאיסור חכך והגאון רבי חיים קניבסקיוהגאון רבי חיים קניבסקיוהגאון רבי חיים קניבסקיוהגאון רבי חיים קניבסקי
  ) ק"הגרח ןמפי חת" נר לשולחן שבת("                                                                       .לחיות

  

  )ש"ועיי. ב כב"ב. טסמנחות ( ....סל העשוי מנצרי דקלסל העשוי מנצרי דקלסל העשוי מנצרי דקלסל העשוי מנצרי דקל        ––––    פיל שבלע כפיפה מצריתפיל שבלע כפיפה מצריתפיל שבלע כפיפה מצריתפיל שבלע כפיפה מצרית

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        
        

        
   ! ! ! ! ענה ממציא הפרדותענה ממציא הפרדותענה ממציא הפרדותענה ממציא הפרדות

  

   ).פסחים נדוי "רש ועיין ד"כג "ל( ....""""מצא את הימים במדברמצא את הימים במדברמצא את הימים במדברמצא את הימים במדברהוא ענה אשר הוא ענה אשר הוא ענה אשר הוא ענה אשר """"
  

, איך יתכן לומר שענה הוא זה שהביא פסולים לעולם ::::ההההוווותמתמתמתמוווו
כמובא בפרשת תולדות , כבר היו פרדות בעולם לפניווהרי 

  !?"זהבו של אבימלך ולא היו אומרים זבל פרדותיו של יצחקש"
  

 הבהמות עשו זאת מעצמם ענהזמנו של  קודם ::::החזקוניהחזקוניהחזקוניהחזקוני    תירץתירץתירץתירץ
הראשון  יהה 'הפסול' ענהו .מאין הפרדים באיםולא היו יודעים 

               )שם( .הוילדה פרד הסוסחמור וזיווג , בחכמה זו ועסק בדבר הביןש
  

 )החסיד רבי יהודה( .עופותיוהכוונה ל, זבל פרדותיו של יצחק: : : : יש שישבויש שישבויש שישבויש שישבו

וענה , בתחילה הפרדות היו רק אצל מלכים ושרים ::::יש שתרצויש שתרצויש שתרצויש שתרצו
אצל היו מעתה ו, איך עושים פרדות באי עולםלימד את כל 

  ")גור אריה("  .מדרשים חלוקיםאכן שהם  ויש שכתבוויש שכתבוויש שכתבוויש שכתבו    )רבינו אפרים( .כולם
  

ואילו ואילו ואילו ואילו     !!!!במה אני יכול לדאוג לבהמות שליבמה אני יכול לדאוג לבהמות שליבמה אני יכול לדאוג לבהמות שליבמה אני יכול לדאוג לבהמות שלי    - - - - יעקב דרכו יעקב דרכו יעקב דרכו יעקב דרכו : : : : ללמדנוללמדנוללמדנוללמדנו
  )"נר לשולחן שבת("  !!!!מהבהמות שלימהבהמות שלימהבהמות שלימהבהמות שלימה אני יכול להפיק מה אני יכול להפיק מה אני יכול להפיק מה אני יכול להפיק     - - - -     מהותומהותומהותומהותו    ענהענהענהענה

   וישלחפרשת 
 346גליון 

  

  
 העלון בכל עניני 

  תרומות והנצחות
  זנבליט רותנאל נ

  5791486ב "ב 21צבי  'רח 

©  

 
  
  

  :לבקשת רבים
  ניתן לקבל את העלון במייל 
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        הנביאהנביאהנביאהנביא    ועובדיהועובדיהועובדיהועובדיה    אבינואבינואבינואבינו    יעקביעקביעקביעקב
  

        ????מה היה כוחו של אותו מקלמה היה כוחו של אותו מקלמה היה כוחו של אותו מקלמה היה כוחו של אותו מקלבבבב    ))))אאאא""""יייי    בבבב""""לללל((((    ....""""הזההזההזההזה    כי במקלי עברתי את הירדןכי במקלי עברתי את הירדןכי במקלי עברתי את הירדןכי במקלי עברתי את הירדן""""    
  

ותמיד מילא אותו , יעקב היה חלולהמקל של  ::::""""רזארזארזארזא    פענחפענחפענחפענח""""בבבבהביא הביא הביא הביא 
שמן ה ל ידיע .ללמוד תורה - כדי שיהיה לו לאור בלילות, בשמן

  . חוללו פלאי פלאות לדורותו ,הירדןבקע את והמקל 
  

הכמות היתה ומכיון ש ,על האבן בהר המוריהיעקב  השמן הזה יצקהשמן הזה יצקהשמן הזה יצקהשמן הזה יצקממממ
בפרשתנו נאמר מחרן  בחזרתוואילו  .)ח"ח י"כ(יצק רק על ראשה  מעטה

  .בשפעלו  היהכבר כי כאן , על כולה יצקכאן  ,)ד"ה י"ל( "ויצק עליה שמן"
  

כשהתחבאו  ,לאורו יוכלו ללמודשכדי , בני הנביאיםבני הנביאיםבני הנביאיםבני הנביאיםללללשמן שמן שמן שמן נתן נתן נתן נתן עובדיה עובדיה עובדיה עובדיה 
         .עושר רבלולכן זכתה אשתו לנס השמן ו. בימי אחאב במערה

  !!!!""""מי שנותנים נר למאורמי שנותנים נר למאורמי שנותנים נר למאורמי שנותנים נר למאור""""את השכר העצום של את השכר העצום של את השכר העצום של את השכר העצום של אנו אנו אנו אנו רואים רואים רואים רואים     מיעקב ועובדיהמיעקב ועובדיהמיעקב ועובדיהמיעקב ועובדיה
  ] א כתב שהיה זה שמן נס"בפרד". נר. "ם"ראב. ם"מלבי[                                                          

  

 Í T T  
  )הפטרת השבת( """"חזון עובדיהחזון עובדיהחזון עובדיהחזון עובדיה""""

  

 .מיוחסת צרפתית היה בן למשפחת אצילים עובדיה הגרעובדיה הגרעובדיה הגרעובדיה הגר    יייירברברברב
היה דורש חרב " :ר'הראשון רוג .שני בנים ,תאומים להוריו נולדו

  ".ינה בספריםבהיה דורש דעת ו" :והן'והצעיר ג ,"ומלחמות
  

 י"נרדף ע ,בישוף אנדריאס שהתגיירהעל  והן'ג שמע ררררעעעעננננ    בהיותובהיותובהיותובהיותו
תמנה משנ, למד לימודי כמורהוהן 'ג .ד לקושטאנדהנוצרים ו

 .ללכת בדרכיו ווביקש בא אליו אנדריאס הגרשלכומר חלם 
 ,התגייר שלושיםבהיותו בן  1102ב "תתס' דשנת בחודש אלול 

  .שהיה גר ,על שם עובדיה הנביא ,וקרא לעצמו עובדיה הגר
  

בשל . להצדיק את מעשהו ,,,,הוא חיבר ספר פולמוס נגד הנצרותהוא חיבר ספר פולמוס נגד הנצרותהוא חיבר ספר פולמוס נגד הנצרותהוא חיבר ספר פולמוס נגד הנצרות
אנשי הכנסיה , רבה להתווכח עם הנוצריםחכמתו וידיעותיו ִה 

 באמצעות חבלאחד מחסידיו נמלט  תבעזר .וכלאוהו אותו רדפו
המזרח והגיע לארצות  ,הוא עזב את אירופה .מבעד לחלון הכלא

  .רבים חשובים חיבר ספריםו ,שם התקבל בכבוד גדול ,התיכון
  

ה לובגניזה הקהירית נמצאה מגי ,כגבאיכגבאיכגבאיכגבאימה מה מה מה בבגדד שימש זמן בבגדד שימש זמן בבגדד שימש זמן בבגדד שימש זמן 
 :יםאת דיכוי זכירוה ,בה כתב על חיי היהודים בבבל ,מעניינת

שים הנ .שהם בני חסות הוכרחו לשאת טלאי צהוב ולענוד תו"
, הוטלו עליהם מיסים כבדים .שני צבעיםבלנעול נעליים צריכות 

                                                                          )"יהדות בבל"(    ."...ם בחייו לא הובא לקבורה במותומומי שלא שיל

8  
            ????""""המביןהמביןהמביןהמבין    ,,,,גר הצדקגר הצדקגר הצדקגר הצדק    ,,,,    המשכילהמשכילהמשכילהמשכיל, , , , מרנא ורבנאמרנא ורבנאמרנא ורבנאמרנא ורבנא""""    ::::םםםם""""את מי כינה הרמבאת מי כינה הרמבאת מי כינה הרמבאת מי כינה הרמב

        ....]]]]עובדיהעובדיהעובדיהעובדיההיה היה היה היה     שמושמושמושמואף אף אף אף שששש    אחראחראחראחרגר גר גר גר [[[[    ....את עובדיה הגראת עובדיה הגראת עובדיה הגראת עובדיה הגר
        

        ....שלש שאלות ששלח לו עובדיה הגרשלש שאלות ששלח לו עובדיה הגרשלש שאלות ששלח לו עובדיה הגרשלש שאלות ששלח לו עובדיה הגר    ןןןןננננישישישישם ם ם ם """"בתשובות הרמבבתשובות הרמבבתשובות הרמבבתשובות הרמב
  

 טען, התווכח עם רבושכ ,מספרמספרמספרמספר    גרגרגרגרההההעובדיה עובדיה עובדיה עובדיה     ןןןןבאחת מהבאחת מהבאחת מהבאחת מה
כי הם עובדי  ורבו השיב. עבודה זרהאינם עובדי  ישמעאליםשה

אל תען " כינהו רבו בתקיפות, כשהמשיך להתווכח עימו .ז"ע
  .ם"לרמב התלונן על כך, עובדיה שנכלם ונעלב "...כסיל כאוולתו

  

   ".עבודה זרהודאי שהישמעאלים אינם עובדי " ::::םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    ווווהשיבהשיבהשיבהשיבוווו
  

, קרוב בעיני ששוגג הוא" - וכיח את רבווכיח את רבווכיח את רבווכיח את רבוההההוווו, , , , פייסופייסופייסופייסו    ,,,,אריך בדבריואריך בדבריואריך בדבריואריך בדבריוהההה
, והיה צריך לדבר אליך רכות, וראוי לו לבקש ממך מחילה

" כסיל"ואיך אפשר לכנות  .הגרים והזהירה אותנו התורה לקרב
שכולם  ,באומתנו עירו וארצו ונדבק, לאדם שעזב את אביו ואמו

  )ש"ועיי ס"ק(           ".בהכרח יקרא משכיל ופיקח, ודים בהמזלזלים ור

‡ ‡  
  )ט"ב כ"ל(  ".".".".ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראלויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראלויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראלויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל""""

  

, את השם יעקבהנולד לו למזל טוב שנתן לבנו  מעשה באחדמעשה באחדמעשה באחדמעשה באחד
בא האיש לפני הגאון רבי ... ושכח שיש לו כבר בן בשם יעקב

  ? מה יעשה - ושאלו , "שואל ומשיב"ה, יוסף שאול נתנזון
, ונפתח לו מיד בפרשת וישלח חומשחומשחומשחומש" " " " שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב""""פתח הפתח הפתח הפתח ה
וציוה עליו ". כי אם ישראל, לא יעקב יאמר עוד שמך"בפסוק 

   )ט"כ" משנת אליעזר"ת "שו(                                        ...לישראל מולשנות את ש

:   
        יעקב ישראל ומגדיאליעקב ישראל ומגדיאליעקב ישראל ומגדיאליעקב ישראל ומגדיאל

  

בין  ....מלחמת אנשי הדת הנוצרית ביהדות היתה קשה ואכזריתמלחמת אנשי הדת הנוצרית ביהדות היתה קשה ואכזריתמלחמת אנשי הדת הנוצרית ביהדות היתה קשה ואכזריתמלחמת אנשי הדת הנוצרית ביהדות היתה קשה ואכזרית
כאשר הסכים לבסוף  .השאר הם אסרו על הדפסת התלמוד
בתנאי שהשם זה  היה, האפיפיור להתיר את הדפסת התלמוד

גם בתוך . 'שיתא סדרי'או  'גמרא'אלא , תלמוד לא יופיע בשער
  ...הדפים צונזרה המילה תלמוד

  

לוקטו שבו " עין יעקב"הספר , כאשר נגזרה שריפה על התלמודכאשר נגזרה שריפה על התלמודכאשר נגזרה שריפה על התלמודכאשר נגזרה שריפה על התלמוד
הותר לפרסום רק ו. נכלל בכלל הגזירהמן התלמוד ל "אגדות חז

  "...בית ישראל"ונקרא , ואכן שם הספר הוחלף, אם שמו ישונה
  

מופיע , שהודפסה בונציה """"עין יעקבעין יעקבעין יעקבעין יעקב""""של השל השל השל ה    זוזוזוזוההההבסוף המהדורה בסוף המהדורה בסוף המהדורה בסוף המהדורה 
כמובן . המדפיסים את התנצלותם למעשה זה בו הביעו, שיר

  :מחשש לעינו הרעה של הצנזור, ברמז כתבשהדבר היה צריך לה
  

  'אלוף מגדיאל'  מטעם' מאש'  הנה זה אוד מוצל'
  , כי לא השיב דתו יואל. ציוה לקרא לו שם חדש

  '!'ישראל'  כי אם 'יעקב'  על כן לא יקרא שמך
  

אלוף מגדיאל הוא כינוי לאפיפיור השוכן  ::::פירוש השירפירוש השירפירוש השירפירוש השירוזהו וזהו וזהו וזהו 
כלומר שינוי  "מגדיאל היא רומי" י בפרשה"רשכדברי , ברומא

, האפיפיור, נעשה בגלל אותו אלוף, מיעקב לישראל הספר שם
  )ה"ס(          .להצלתו של הספר מגזירת האש, שהסכים בתנאי זה

� �  
   )ז"ה י"ל( ".".".".זה לך בןזה לך בןזה לך בןזה לך בן    ראי כי גםראי כי גםראי כי גםראי כי גםייייאל תאל תאל תאל ת    ............ויהי בהקשתה בלדתה ויהי בהקשתה בלדתה ויהי בהקשתה בלדתה ויהי בהקשתה בלדתה """"

  

סובב בשליחותו למען ירושלים  ר רבי שלמה משה סוזיןר רבי שלמה משה סוזיןר רבי שלמה משה סוזיןר רבי שלמה משה סוזין""""השדהשדהשדהשד
קופת רחל "את  וצפרו סותיקן בערים פ. בערי צפון אפריקה

ך תידור ס, שיושבת על המשבר עתב, שכל אישה יולדת, "אמנו
  .לפדיון נפשה, כסף לשם רחל אמנו

  

בעברו ו. לוא נדרים על כספי רבי שלמה משה מינה פקידיםרבי שלמה משה מינה פקידיםרבי שלמה משה מינה פקידיםרבי שלמה משה מינה פקידים
ויצאה  .'עשו ידיו תושיה' -  ראה והנה הצליח מאד, בפעם הבאה

צער  להןתמעט נהיולדות ש :תועלת ליולדות ולעניי ארץ ישראל
   .זוהבקופה שהיתה הצלחה גדולה  ,עניי ארץ ישראללו! הלידה

  

קבעו ו, לקבוע תקנה זו בכל הערים ,,,,על כן הסכימו רבני מרוקועל כן הסכימו רבני מרוקועל כן הסכימו רבני מרוקועל כן הסכימו רבני מרוקו
 מעשרים וחמשנשי העשירים והבינוניים לא יפחתו ' :קצבה

ואין עליהם חיוב , העניים יכולים לתת כפי רצונםו. אונקיות
   .'נאום רבני מקנס' .'לא ירצו לא יתנו, יתנוירצו , וקצבה כלל

  

כל " ::::יר וכתביר וכתביר וכתביר וכתב''''רבי יונה משה טגרבי יונה משה טגרבי יונה משה טגרבי יונה משה טג    ,,,,רררר""""השדהשדהשדהשד    שםשםשםשםשנים אחריו עבר שנים אחריו עבר שנים אחריו עבר שנים אחריו עבר 
אני אומר בגזרת עירין קדישין שאם , לואהמערער אחר קופות 

וינקום נקמתו , 'ההבנים אמא רחל תתבע את עלבונה מלפני 
ועל המחזיקים בקופות הללו תתפלל עליהם ... ממנו ומזרעו

  ")י"שלוחי א", "סאתקנות חכמי מכנ("  "..בבנים ובבני בנים.. . למען יאריכו ימים

_ _  
  )'ה כ"ל( """"....קברת רחל עד היוםקברת רחל עד היוםקברת רחל עד היוםקברת רחל עד היוםויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת "

        

        ....הבאתי סיפור אודות קבר רחלהבאתי סיפור אודות קבר רחלהבאתי סיפור אודות קבר רחלהבאתי סיפור אודות קבר רחל    בבבב""""תשעתשעתשעתשעבעלון פרשת לך לך בעלון פרשת לך לך בעלון פרשת לך לך בעלון פרשת לך לך 
            ....כהוויתוכהוויתוכהוויתוכהוויתויצרו עמי קשר וסיפרו את הסיפור יצרו עמי קשר וסיפרו את הסיפור יצרו עמי קשר וסיפרו את הסיפור יצרו עמי קשר וסיפרו את הסיפור מחיפה מחיפה מחיפה מחיפה בני המשפחה בני המשפחה בני המשפחה בני המשפחה     

  

 עם משפחתה הוגלתה' שתחיסבתי  ,בימי מלחמת העולם השניהבימי מלחמת העולם השניהבימי מלחמת העולם השניהבימי מלחמת העולם השניה''''
איש ח ו"תשהיה אביה . וגבורה יהודית של סבל חמש שנים .לסיביר
אם אצטרך ' :אמרבערב פסח  .שנים ב"מבן בסיביר נפטר צדיק 

 סבתי! משנתו ר לא קםבבוק' !?לאכול חמץ בפסח למה לי חיים
 ,עילאית במסירות נפשהלכו , כלו לקוברוומקום בו י חיפשוואחיה 

  .לגוש הבא קפצושקע  קרח אחד גושכש ,קרחעברו על גושי  ,נהר חצו
  

 ,בת עשריםכהיא ו לאחר שעלתה סבתי לארץ ישראל בלילה הראשוןבלילה הראשוןבלילה הראשוןבלילה הראשון
  .בכי תמרוריםבוכה והוא בחלום  יעקב נייסרבי  ,ראתה את אביה

  

 .ר"מודאהולכים ל שבכל בעיה ידעה מבית חסידימבית חסידימבית חסידימבית חסידישהיתה שהיתה שהיתה שהיתה סבתי סבתי סבתי סבתי 
. לזערבי אהרן מבהצדיק  סיפרו לה על. ר"אדמו היכן יש התעניינה

  .את החלוםושואה בימי ה שעבר עליהסיפרה את ו, נכנסה אל הקודש
  

אבל  ,ליק נר בקבר רחלדאם היית יכולה לה היה טוב" ::::רבירבירבירביההההאמר לה אמר לה אמר לה אמר לה 
 בשביל" :השיבה סבתי. "סכנה לנסוע לשם ,כיון שהימים הם ימי חירום

  "!לקבר רחלסע א אבאאם זה טוב לנשמה של , אבי אעשה הכל
  

אם כך סעי לשלום ! ?מפחדתאינך ' ::::ואמרואמרואמרואמר    מאודמאודמאודמאוד    התרגשהתרגשהתרגשהתרגש    הרביהרביהרביהרבי
סבתי  ,כשהרבי אמר את הדברים הללו[ '!בואי לספר ליוכשתחזרי 

  .]!הרי היא שליחת מצוה לספר לרבי ,כבר היתה רגועהמספרת שהיא 
  

היה  .הגיעה לקבר ,,,,באוטובוס ערביבאוטובוס ערביבאוטובוס ערביבאוטובוס ערבייהודיה יחידה יהודיה יחידה יהודיה יחידה יהודיה יחידה     ,,,,נסעה לבית לחםנסעה לבית לחםנסעה לבית לחםנסעה לבית לחם
בכתה . לבן על פי מידותיוזקנו  ,כנראה השומר, אחדשם יהודי 

מעל שלש  ,שעברה בשואהאת כל  ,לבהאשר על שפכה את  ,ובכתה
 הלראות בצערה ניגש אלי היה לולא יכש הואעד שהיהודי ה ,שעות
נתן לה  ,"הנה לך מתנה מקבר רחל" והוסיף !"בכית מספיק ,די" :ואמר

  .ומתפללת בו ב נמצא עמה"תשע כסלוחודש  ,ספר תהלים שעד היום
  

את כל  .הרבי הזמין אותה לשבת ....היא חזרה לרבי והכניסה קוויטלהיא חזרה לרבי והכניסה קוויטלהיא חזרה לרבי והכניסה קוויטלהיא חזרה לרבי והכניסה קוויטל
במוצאי שבת . שלח לה שירייםוהרבי  ,הסעודות אכלה על שולחנו

אם אם אם אם """" :בהתרגשותו בנוכחות גבאיו אמררבי אהרן  .להכנסלה  וקרא
                 """"!!!!משיחמשיחמשיחמשיחההההכבר ימות כבר ימות כבר ימות כבר ימות זה זה זה זה חזרה כזו בת יהודיה נאמנה אחרי השואה אז חזרה כזו בת יהודיה נאמנה אחרי השואה אז חזרה כזו בת יהודיה נאמנה אחרי השואה אז חזרה כזו בת יהודיה נאמנה אחרי השואה אז 

  

נוסעת ועולה היתה סבתי לז עמב רבי אהרןשל  בכל יארצייט' ::::הכרת הטובהכרת הטובהכרת הטובהכרת הטובנוסיף את נוסיף את נוסיף את נוסיף את 
  )"נר לשולחן שבת("                                  .'בימי זקנותה שולחת שליח ,על קברו וכעת


