
 

 

 

 

 

ת  שַׁ רָּ  םְסדֹוי ַאנְש   - ֶלְך ְלָךפָּ

 

 בברכת שבת שלום 

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 

י ְסדֹם ָרִעים  וזה מה שאמר הפסוק: "וְַאנְש 
מדוע  - )בראשית יג, יג( וְַחָטִאים ַלה' ְמאֹד"

 טאים? הם היו כאלו רעים וח
 

)בראשית  משום שטענתם הייתה "ַלה' ְמאֹד"

כלומר הכסף והממון הקרויים  ,יג, יג(
שייכים למי שאמר והיה העולם  -"מאוד"

 ואין לתת אותם נגד רצונו...
 

כאשר בא הקב"ה להפוך את העיר נינווה, 
לפני כן הוא שלח את יונה הנביא להזהירם 
שעוד ארבעים יום נינווה נהפכת, ולמעשה 
 -נותן להם הזדמנות ואם יחזרו בתשובה

 . ינצלו וה' לא יהפוך את העיר
 

לעומת זאת, לעיירות סדום, עמורה, אדמה 
כדי וצבויים הקב"ה לא נותן התראה 

  שיחזרו ממעשיהם אלא הופך מיד, מדוע?
 

מה ההבדל ביניהם לבין העיר נינווה שגם 
י ָעְלָתה  על תושביה בורא עולם מעיד: "כִּ

 .)יונה א, ב( ְלָפָני"ָרָעָתם 
 

ִהנ ה ֶזה : ")טז, מט(הנביא יחזקאל אומר 

ְך ָגאֹון ִשְבַעת ֶלֶחם  ָהיָה ֲעֹון ְסדֹם ֲאחֹות 

ט ָהיָה ָלּה וְִלְבנֹוֶתיָה וְיַד ָענִי  וְַשְלוַת ַהְשק 

רואים אנו מכאן מהי וְֶאְביֹון ֹלא ֶהֱחזִיָקה". 

מעלת נתינת הצדקה שבכוחה להגן על 

 ועל אנשי עירו. הנותן

חז"ל מספרים, שאנשי סדום רצו לתקן חוק 
האוסר מתן צדקה, אך מאחר וחששו מתגובת 

הם תיקנו שיש לתת לעניים אך  'התקשורת'
 ורק מוצרים. 

 

וכך, כאשר היה עני נוקש בדלת היו אנשי 
סדום נותנים לו מקרר במקום כסף מזומן, 

 ארון קיר וכן הלאה.  -ובבית הבא
 

הסתובב המסכן בחוץ כשהוא צמא ורעב עד 
שמת, ונשא על גבו מקרר וארון קיר ובידיו 
החזיק מזוודה ענקית מלאה במתנות לרוב, 
איש אינו נאות לתת לו לשתות, כי החוק 

 נו מאפשר לתת מים לאורחים.אי
 

מתאר הרב שלמה לוינשטיין שליט"א בספרו 
'מתוק האור', שלאחר שנפל העני ומת הודיעו 

 רמקולים בחוצות העיר: 
 

"הלווייתו של העני, אב לילדים, תתקיים 
בשעה מסוימת, כל דורשי החפצים מתבקשים 
להגיע לבית ההלוויות, על מנת לזהות את מה 

 ו בחזרה"...ששייך להם ולקחת
 

מהו "וכבר עמדו המפרשים על התמיהה: 
ההיגיון שעומד מאחורי חקיקת החוק 

 " המרושע הזה?
 

הרי אפילו במדינות הרשע הנוראות ביותר לא 
לכל היותר לא מחוקקים חוקים מעין אלו! 

מחייבים את תושביהם לעזור זה לזה, אך 
 ".מדוע אסרו עליהם לעזור?

 

הקב"ה בחר לתת "אלא כך אמרו אנשי סדום: 
העולם שייך לבורא  .לי כסף ואילו לחברי לא

מדוע שנתערב במהלכים  -העולם, ואם כן
שלו? אם הוא רוצה שיהיה כסף לחברי העני, 

 עליו לתת בעצמו!

" ֹ ים ַלה' ְמא ים וְַחָטאִּ י ְסדֹם ָרעִּ  )בראשית יג, יג( ד"וְַאְנשֵׁ

 

 

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

 

 

 

  ציון בן צ'חלה לרפואה שלימה
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת

 

 

 

 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 

 

 

 הצלחה בגו"ר

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

 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            קסירר אפרים וב"ב

 משפ' שטרית                             רחל ברכה בת פדילה דליה
 ב    רינה בת סימי וב"    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
 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן בן אסתר                       רונית בת סימי            
 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט

 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו

 ג'ינה טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 זרע קודש בר קיימא

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

 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל

 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 

 רפואה שלמה

 יצחק בן עזרא     ברכה 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

 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה
 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              

          נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שילת בת אורלי         שירה

 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה
  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה

 מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה                
 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 

 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            
 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 צחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווהי

 זהבה בת שושנה רייזל        
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 

712 

17:27 

 17:45 

17:45 

 17:47 

 

18:38 

18:36 

 
18:36 

 
18:38 

 

19:16 

 
19:12 

 19:13 

 

 

19:15 

 

 

 לך לךפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט חשוון י"א

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 גורג'יה ז"למשה בן 

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 



 

 

 

 ?מהו הדין אם תוך כדי בישול או טיגון נופל על המשטח שתחת החצובה מאכלי בשר או חלב

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

בשר, לפיכך יש להקפיד שלא יגעו דבר מצוי שתוך כדי בישול או טיגון נופל על המשטח שתחת החצובה מאכלי חלב ומאכלי 
 בו דברי מאכל. אפילו אם המקום נקי, מכל מקום בלועים בו טעמי בשר וחלב, וכשנופל מאכל חם, נפלט הטעם למאכל.

 

אם נפלה חתיכה רותחת שיש עליה לחות או שהמקום רותח, מתפשטת הבליעה בכל החתיכה ונאסרה. ואם המשטח קר 
שו"ע )יו"ד סימן קה ס"ז(. כאשר נפלה חתיכה יבשה ללא לחות על מקום  מקורות: יות ותתאה גבר.נאסר כדי קליפה במקום מגעו ה

 הבלוע מבשר וחלב נאסרה החתיכה כדי קליפה. ראה ש"ך )שם ס"ק כג( ובפרי מגדים )שם(.
 

בשר או חלב נגע מאכל במשטח הכיריים שתחת החצובה, אם המשטח נקי, ולא ידוע שנשפך עליו מתבשילי  -אולם בדיעבד
 בעשרים וארבע שעות האחרונות, המאכל מותר.

 

 
' ויש בו כדי ללמדנו כיצד רבותינו מצאו לנכון לקרב נשמות שהתרחקו מהדרך ופריו מתוקלהלן סיפור מופלא המעובד מתוך '

אותה הטווה לנו בורא העולם וכיצד במעשיהם גרמו לאותם אנשים להבין מהי דרך האמת ולהחזירם לכור מחצבתם. ומעשה 
שהתחיל להתקרב  ,עמוסמעשה שהיה בבחור מצפון ת"א בשם "כך היה: סיפר הגאון הרב גבריאל טולידנו זצ"ל:  -שהיה

החליט  הלה. ושמו הגאון הרב אלעזר מנחם מן שך, יום אחד הוא שומע מחבירו, שיש רב גדול וחשוב בבני ברק ליהדות.
 שהוא הולך לצדיק כדי לשאול אותו מספר שאלות ועניינים הטורדים את מנוחתו ומקשים עליו בהבנתו בקשר לאמונה.

 

לא יהיה כל כך  -רק ביום פורים, ומגלה להתפתעתו כי להיכנס ביום זה לביתו של הרבב-וממחשבה למעשה, הלה הגיע לבני

קל. ישנו תור ארוך שמשתרך, ואנשים רבים מחכים וגם הם רוצים להיכנס לצדיק כדי לשאול וכן להתברך. אולם מאחר והוא 
 . כבר הגיע לשם, הוא מחליט להמתין ולא לחזור לביתו

 

רואה את מרן זצ"ל,  ת, סוף כל סוף הגיע תורו של עמוס לגשת אל הצדיק. כאשר הוא נכנס,לאחר המתנה ארוכה ומייגע
אני רוצה להתחזק בדרך , כבוד הרב" -"במה אוכל לעזור לך?: "הצדיק הביט בו ואמר בחיוך לבבי. שכבר היה זקן בא בימים

שאציע אותן לפני , כבוד הרב ,הייתי רוצה .התורה והמצוות, אבל יש לי מספר שאלות שעדיין מפריעות וטורדות את מנוחתי

 ". כבודו ותענה לי עליהן בבקשה
 

היום פורים, ויש עדיין אנשים רבים הממתינים בחוץ כדי להיכנס אליי, וקצת קשה לענות  ,תראה: "הרב הסתכל עליו ואמר לו

ח, ואז בעז"ה זמני יהיה פנוי כזה על השאלות מפאת קוצר הזמן. תבוא אליי בבקשה בעוד חודש, בחול המועד פס ביום
-שך דאג לקחת את מספר הטלפון של הבחור, והלה חזר לביתו בצפון תל הרב". לשמוע את שאלותיך ולענות עליהן בנחת

הרי מדובר  ?איך אני אטריד את הרב עם השאלות שלי: "עבר חודש, הגיע חול המועד פסח, ועמוס אומר לעצמו אביב.

 . והוא החליט שלא ללכת לרב."!זקוק לו בגדול הדור שכל עם ישראל
 

עובר יום ועוד יום, עד שהגיע היום האחרון של חול המועד. באותו היום, שומע עמוס נקישות בדלת ביתו. הוא פותח את 
זאת לאחר שביקש מבני ביתו ) מרן הגאון הרב מנחם מן שך זצ"ל, בכבודו ובעצמו –לא פחות ולא יותר  הדלת, ולפניו ניצב

 ו את כתובת ביתו של הבחור(.שיברר
 

הבחור התחיל לרעוד מרוב התרגשות כשהוא שואל את הרב: "מדוע הרב הטריח עצמו להגיע לביתי?". והרב אמר לו 
אז  -האחרון של חול המועד "הרי קבענו לדבר בחול המועד פסח, ומאחר שראיתי שאתה לא באת, וכבר הגיע היום: בפשטות

החלטתי שאני אגיע אליך... ובכן, כעת תוכל לשאול את כל ספיקותיך בנחת ללא כל לחץ הזמן. אמור נא לי בבקשה, אלו 
 ". שאלות רצית לשאול?

 

אם התורה מייצרת אנשים כמוך, שלמרות שכל ענייני עם ישראל נגמרו לי כל השאלות... ", ענה הבחור, "כבוד הרב"

ש לך זמן בשביל בחור שגר בצפון תל אביב ועוד להגיע עד לביתו, אין לי כבר שאלות, הכל י מוטלים על כתפיך, עדיין
 וכך אותו בחור התחזק יותר ויותר, עד שהפך לבעל תשובה גמור." מובן, הכל ברור, גיליתי את האמת!

 
 
 

 

יב ַבֲהָלָכה שִּ ל ּומֵׁ יַריִּ  - שֹואֵׁ ל   - תוְַחצּובֹום כִּ  'בק חֵׁ

 

רּוב ְלָבבֹות  קֵׁ

 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 

 

 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( 05206329144 –בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

 העתיקה בעיר (1867) ז"ה'תרכ ניסן א"כ-נולד ב -הגאון הרב בן ציון אברהם קואינקה זצ"ל
בספרד, ולאחר הגירוש  קואינקה מוצאה עיר של שמה את נושאת משפחתו .בירושלים

בהיותו כבן שמונה שנים  .19-ה המאה במחצית לארץ מסלוניקי עלו הוריוהתיישבה בסלוניקי. 

היה בקי בחמישה חומשי תורה עם פירושיהם, וכן בפרקים ממשניות ומספר סוגיות בגמרא. 
 הדרשה את ונשא תפילין להניח התחיל בהיותו כבן תשע שנים בלבד (1876) ו"ה'תרל בשנת

תורה  חידושי לעצמו לכתוב החל, 11 בן והוא, (1878) ח"ה'תרל משנת. בציבור שלו הראשונה

 ושמו יצא לתהילה ולעילוי. 
 

, אלה בשנים. לחומות שמחוץ' משה אוהל' בשכונת לגור ועבר התחתן (1882) ב"ה'תרמ בשנת
תורה כשאביו רוכש עבורו ספרים. בשנת  ללימוד עצמו את והקדיש אביו שולחן על סמוך היה

נפטר אביו ורבינו נאלץ לנהל את עסקיו, אך ההצלחה לא האירה לו פנים.  (1891)ה'תרנ"א 

 רבנים של תורה חידושי שאיגד', המאסף' התורני העת כתב את ייסד (1896) ו"ה'תרנ בשנת
 שנים יצא כתב העת כשרבינו משקיע בו את כל הונו וכוחו. 19-קרוב ל. מתקופתו שונים

 

 סוזין  שלמה וחכם ברוך ניסים חכם של הדין בבית כדיין התמנה (1897) ז"ה'תרנ בשנת

 בשנת'. ירושלים תפארת' ישיבת כראש לשמש החל (1898) ח"תרנ ובשנת, ור' יצחק אשכנזי
ל' והכוללים הספרדים שבחברון. בדרכו -ר בשליחות ישיבת 'בית א"כשד יצא (1899) ט"ה'תרנ

עבר לבבל והגאון חכם ר' יוסף חיים הציע לו לכהן כרבה הראשי של בגדד, אך רבינו סירב. 
חזר לארץ והראשון לציון ר' יעקב שאול אלישר מינה אותו כראב"ד  (1903)בשנת ה'תרס"ג 

בירושלים ועמד  'הספרדים לעדת הזקנים בית' את הקים ,(1906) ו"תרס בירושלים. בשנת

תפקיד אותו שימש עד ליום פטירתו. , חברון של כרבה התמנה (1931) א"ה'תרצ בראשו. בשנת

 .הזיתים בירושלים שנים. ציונו בהר 69-. חי כ(1936) ז"ה'תרצ חשוון ז"ט-ב נפטר
 

  )קרובתו(.מרת אסתר קואינקה  אשתו: מרת בכורה דונה. אמו:ר' אברהם.  אביו:
  אנג'ל. שריזלי, ר' מנחם בכר יצחק, ר' וידאל חנוך ר' מרדכי ישראל מרבותיו:

 , ר' בן ציון פיזאנטי, )ה'ראשון לציון'(ר' אברהם פינטו, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל  מתלמידיו:
 הושיע• מספריו: ר' בנימין לוי, ר' חנניה גבריאל, ר' יוסף לוי, ר' משה ניסים, ר' ניסים דאנון.

על התורה  -ציון תפארת•חידושים על המשניות  -זיכרון לאברהם•התורה  על דרושים -ציון
לפי סדר הא"ב  -קונטרס כללים•יומנו של רבינו  -והתולדות הזיכרונות•בהלכה ובאגדה 

 דרושים.•הלכות  -פרפראות לחכמה•

שבצעירותו גדל בשכונת 'אוהל משה' בינו ידע אף את מועד פטירתו. סיפר הגאון ר' חיים דוד הלוי ר

-בירושלים. באותה תקופה גרו בשכונה זו יותר מתריסר רבנים ספרדים גדולי עולם. רבינו התפלל בבית
 הכנסת 'טראנטו' ור' חיים דוד הלוי זכה להתפלל עימו. פניו של אותו גאון היו מאירות באור עצום.

 

כנסת. פעם אחת ביקש ר' משה הלוי מרבינו שירשה לו להתפלל את תפילת מוסף כשליח -אביו, ר' משה הלוי שימש כשליח ציבור באותו בית
תפילה זו. רבינו ענה לו במיתון וענוות חן כדרכו: "אתה צעיר ציבור ביום הכיפורים. זאת כיוון שרבינו בכל שנה ושנה נהג הוא בעצמו להתפלל 

 ותזכה עוד שנים רבות להתפלל מוסף ביוה"כ, ואילו אני קרוב לזיקנה ואיני יכול לוותר". מובן מאליו שכך היה.
 

עת הכל סירב רבינו לעבור כעבור מספר שנים לאחר הכנסת ספר תורה להיכל, פנה ר' משה הלוי לרבינו והזמינו כרגיל לתפילת מוסף. להפת
לפני התיבה כאשר ר' משה הלוי מפציר שוב ושוב ברבינו, ענה הצדיק שאין הוא יכול מסיבות בריאותיות. כאשר הרב עמד על סירובו התערב 

תפילת הכנסת ר' יעקב ברוך )ששימש גם כמזכיר ראשי של הרבנות הראשית( ועודד את ר' משה הלוי להתפלל מוסף. כשהגיע ב-גבאי בית
וד החזרה לוידוי, עבר רבינו לפני התיבה וביקש לומר את הוידוי. הצדיק פתח בבכי ואת כל הוידוי אמר בקול בכי ואנחה. אותו וידוי החריד מא

 .תמיד את כל המתפללים שהכירו את הצדיק כאדם השמח
 

ברוך ואת ר' אליהו פרדס )רבה של ירושלים(. הרב אמר אחרי יום הכיפורים נודע, שבאותו ערב כתב את צוואתו וכעדים החתים את ר' יעקב 
הכיפורים תהיה שנת הסתלקותו. ימים אחדים אחרי חג -להם כי מקובל היה שבאותה שנה שלא יוכל לעבור לפני התיבה לתפילת מוסף ביום

אל תבכו, עדיין יש לי מר להם: "הסוכות חלה רבינו. בשכונה פשטה שמועה שמצבו של רבינו קשה מאוד. כשבני ביתו בכו למראה סבלו, א
". ואכן כך בדיוק היה. רבינו נפטר במועד שנקב. אז הבינו שרבינו לא רק גדול בתורה אלא גם צדיק גמור שידע זמן עד יום פלוני שעה פלונית

 לכוון בדיוק את שעת הסתלקותו. )מעובד מתוך שו"ת 'עשה לך רב' חלק ו' סימן מ"ג עמ' קמ"ט(

ה בתורה גם במצבים קשים שפקדו את חייו זאת לא ניתן לתאר ולשער. רבינו ניהל יומן ובו גולל את שאירע עימו. פעם ל שקידתו העצומע

אחת חלתה בתו הקטנה במחלה קשה ל"ע וכולם חרדו מאוד לגורלה. במקרה כזה מטבע הדברים כל הבית היה מלא בקרובים וידידים שונים 
ילדה וכן להסיח את העצב. בינתיים הילדה הגיעה עד שערי מוות כאשר בבית היו אביו, אימו, חמותו שהיו באים לבקר כדי לראות מה שלום ה

 ורבינו. החמה מיד הלכה לבית הרבנים ר' מרדכי ור' יצחק אשכנזי לקרוא להם.
 

יושב בחדר הסמוך. הם נכנסו  הרבנים הגיעו לבית וראו כי הילדה גוססת. הם חיפשו את רבינו ושאלו: "היכן הרב?". התשובה הייתה כי הוא
ולהפתעתם המרובה ראו את רבינו יושב ולומד בשעה קשה זו כאשר הוא מוקף בספרים רבים. פליאתם הייתה עצומה והם שאלו את רבינו: 

בני הבית  "כיצד ייתכן ורבינו שנמצא בשעה קשה זו מסוגל לשבת וללמוד? הרי הבת גוססת?". השיב להם רבינו: "ומה בידי לעשות? הרי כל
נמצאים ומה שאפשר להשתדל ולדרוש ברופאים ולהביא תרופות הרי כבר הם משתדלים לעשות". )מתוך יומנו האישי, הובא ב'המאסף' לר' 

 (103עמ'  1עזרא בצרי חוברת 

ים  אשֹונִּים ְכַמְלָאכִּ ם רִּ ּיֹון ב  ָהַרב ן ַהָגאֹו   -אִּ יְנקָ ם ַאְבָרהָ ן צִּ  "לזצה קֹואִּ



 

 

  
 

 

ם ַרע  הֹוָצַאת שֵׁ
 

 

 

 

 

 

הבחורים הביטו בו בצורה  מספר שבועות הוא חזר לישיבה.
 לא התייחס ורק ישב ללמוד במרץ ושמחה שלילית, אך הלה

 כפולה מכפי שהיה עד היום.
 

כלה בעלת  והנה הגיעה תקופת השידוכין. הבחור חיפש
כל משפחה ששמעה על העלילה,  הצערמידות, אך למרבה 

כך עברו חודשים ואף  מההצעה והמשיכה הלאה. ירדה מהר
המשיך  שנים!, כשהמצב תקוע. הבחור לא התרגש כלל, אלא

 ללמוד בשמחה ולהאיר פנים.
 

בארה"ב כעשיר גדול  והנה, יום אחד נכנס ת"ח גדול הידוע
ת במידו הישיבה חתן השקוע בלימודו המעוטר וביקש מראש

ראש הישיבה לא חשב  טובות לבתו הצדקנית והחכמה.
 הבחור המוצלח. הוא ידע שכל מה שאמרו פעמיים והציע את
 עליו היה שקר גס.

 

מאוד שמע אף על  הת"ח התפעל מאוד מהבחור, אך מהר
"האם  "אמור נא לי בכנות", פנה לבחור, העלילה של הבחור.

 "הנני נקיהבחור הביט בעיניו ואמר:  עשית את המעשה?".
בכדי לא לגרום לאש בישיבה.  מכל רע, אך יותר לא אפרט,

לי בלא  בה' שכאשר תגיע הזיווג שלי, היא תאמין בוטח אני
 לפרט את המעשה".

 

בודדים הבחור התארס  הת"ח התפעל מהבחור, ולאחר ימים
תשרי התשע"ז,  החתונה נערכה בחודש עם בתו המהוללה.

ישיבה  נגמרו, ובפרט שבאותהשנים של עיכוב  23כשהוא בן 
 בהרבה מהגיל שהתחתן. נוהגים להתחתן בגיל מוקדם

 

השיעור שלו שהעלילו עליו את  אך זה לא נגמר... כל חברי
מצאו  הנורא נותרו בישיבה וכבר שנים שהם לא הסיפור

של בחורים, אלא  את זיווגם. לא מדובר במספר קטן
 וצאת דופן!.תופעה י –תקועים בשידוכין  בעשרות בחורים

 

שנים, אך  רק ארבעה בחורים מהשיעור התחתנו לפני כמה
כל חברי השיעור ידעו כי הם  הם לא השתתפו בהכפשה.

הם עלו לביתו  תקועים בגלל הצער הרב שגרמו לאותו בחור.
בחורים ובכו בפניו שיסלח להם כדי  ביום החתונה, עשרות

 יתקעו כל ימיהם רווקים. שלא
 

לכולם, ואז לחץ את  מלא כי הוא מוחל החתן אמר להם בפה
בחדרו  הכל פתחו בריקוד סוער ורווי דמעות ידיו של כל בחור,

מהוריו של הבחור שסבלו  של הבחור, ולסיום ביקשו סליחה
  אף הם רבות.

 

 11האחרון התארסו  תשע"ז ועד ר"ח כסלו'מאז תשרי ה

שמעו  נמצאים לפני שלב סגירת אירוסין. בחורים, כשרבים
לא עוזב את הנרדף  לי", חותם הרב, "יש דין ויש דיין. ה'

 ומעניש את הרודף!".
 

ג יצחק זילברשטיין "סיפר הרב משה צורן בשם הרה

א מעשה מדהים שהגיע לפתחו, אותו מספר רב "שליט
קהילה: בקהילה שלנו בארה"ב, ישנה משפחה חשובה 
ומיוחדת אשר כולה תורה וחסד. אב המשפחה מכהן כר"מ 
באחת הישיבות, והאם מחנכת דגולה וידועה, כשבנוסף, 
 הם הקימו יחד גמ"ח ומעשי חסד רבים, אף מחוץ לארה"ב.

 

גם הילדים במשפחה זכו כולם לצמוח כבני תורה, צדיקים 
 ל רואיהם שיבחום כי הם זרע בירך ה'.ויראי ה', אשר כ

אחד הבנים הלומד בישיבה גדולה ומפורסמת בארה"ב, 
 היה הבולט בהצלחתו. 

 

הוא ישב ולמד בהתמדה רבה ובהתלהבות עצומה, כשכל 
חבריו ורבניו שיבחוהו ללא הרף על מידותיו המיוחדות, על 

 ושמירת פיו ולשונו מכל משמר, והכל הארת פניו לכל אדם,
 ך ענווה ובריחה מהכבוד.מתו

 

מהשיעור שלו בישיבה  אך למרבה הצער, מספר בחורים
על  וכאב להם בראותו בחור טוב ומוצלח, קינאו בו מאוד

ולהראות לכולם שאינו  ,כן החליטו להוציא עליו שם רע

בחור  שכולם חושבים. הם החלו לספר לכל טוב כמו
מעמיד אותו בחור, וכי הינו  בישיבה על מעשה רע שעשה

 טוב, אך הינו נוכל גדול. פנים כבחור
 

הקהילה, "ידענו כי  "אני וכל רבני הישיבה", מספר רב
נבראה, בעוד  מדובר בעלילת שקר אשר לא הייתה ולא

הדיבורים כנגדו ושותק. הוא המשיך  הבחור שומע את
שהמשיכו לבזותו  ללמוד בשמחה עצומה, למרות

 לא הייתה ברירה הנושא הלך וגעש, ולרבנים ולהשפילו.
נאלצים להוציא  והם קראו להורי הבחור ואמרו להם כי הם

 לתקופה, עד שתדעך האש בישיבה. את הבחור מהישיבה
 

ההורים זעמו על ההחלטה, כיוון שידעו כי בנם מעולם לא 
עשה  ההנהלה קראה לבחור ושאלה אותו האם פגע באיש.
ת אחד", אמר בהרכנ המעשה. "אומר רק משפט את אותו

 ".עשיתי זאת, וכעת אשתוק ולא אדבר ראש, "מעולם לא
 

לרבנים שאלו  "מדוע אתה שותק?", פנו אליו הוריו, "תאמר
אך הבחור השיב בדמעות:  המצאות וכך תישאר בישיבה".

אתם יודעים שזוהי המצאה אחת גדולה.  "אבא, אימא, הרי
את צדקתי,  אך אני מקבל על עצמי לשתוק ולא להוכיח

שהדבר יגרום  אני יודעמפני שאם אעשה זאת, 
על כן, אני מקבל על עצמי  גדולה בישיבה, למחלוקת

 ".אני בה' שלא יעזוב אותי לשתוק, ובוטח
 

באהבה.  הבחור הוצא מהישיבה מתוך קבלת רצון ה'
מעלילים על בחור  הייתה זו שתיקה עצומה לבן אנוש.

הוא מחייך ושמח, רע, אך  צדיק ומתמיד שהינו בחור
לאחר  להמשיך ללמוד ולא משנה איפה. כשמעניין אותו רק
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אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרתדב בן יצחק ז"ל                   דוד בר חסיבה ז"ל                                                                 חי זיזי בן קלרה ז"ל                                              י בת אסתר ע"ה   ע"ה שנ
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  ז"ל                              סוליקה בת עישה יוסף בן סעדה                                                                רפאל בן אסתר ז"ל        מסודי בת חביבה ע"ה                    

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהבת נעמי ע"ה                           אסתר       יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל                        לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                       ברכה בת 

זילפה בת רנדה ע"ה       ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל      יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

נה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראל"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                           אברהם בן דיאלון בן סעדה ז
                                  

 לע"נ

 תנצב"ה


