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םִח�ָ ד ֲח�ַ  – יוַיְחִ  תָ�ָר�ַ   
 

 

 

 459 ִּגָּליֹוןבס"ד                                                                                                                   
 דתשע" ,יַוְיחִ ָּפָרַׁשת 

 

  ַהִּגָּליֹוןת ּׁשַ ְקדּוָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה.     ָנא ִלְׁשֹמר ַעל 
 

 איתנה , פרנסה טובה ובריאותש"קז
 סודימוגלית בת לאליהו ניזרי בן ימנה 

 

  רפואתל העלון מוקדש  

  הי"ו פנינהיצחק בן 
 

  רפואה שלמה   
  לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס 

  כהן לבית מש' בת פג'רה ע"ה(כזלה) צביה האישה הכשרה לעילוי נשמת 
 

   בברכת שבת שלום
  הרב אליהו חיים פנחסי

  מבשרת ציון - חמד" רב ק"ק "עין
  

 (בראשית נ,טו)  "ו2ַֹאְמר/ ל/ י0ְְִטֵמנ/ י.ֵסף"

 תשע"ד טבת יא 14/12/2013

חיויפרשת   
א, ב מלכים -"ויקרבו ימי" הפטרה:  

     כניסה  יציאה  ר"ת

  י"ם 16:00 17:15 17:45

  ת"א 16:15 17:18 17:56

  חיפה 16:04 17:16 17:54

  ב"ש 16:18 17:19 17:45

 

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

  

 העלון מוקדש להצלחת  
  ישי בן גילה                   היצחק אריאל בן טוב

  וב"ב חייםחגי              יניב בן גילה

  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        ה    עינת בת רחל ברכ

ארז מזרחי וב"ב           רחל ברכה בת פדילה דליה
  עמית בן רבקה          נעם יצחק בן רחל ברכה

  בשפעויוסף ליאור בן דליה אפרת פרנסה בקלות 

   וב"ב שלמה ודנה דוד             נטלי בת יונית 
                         כולל ברסלב אילת

  גון וכשר במהרהזיווג ה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי            

  סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
  עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה
  חגית בת גילה                     יפית בת ג'ינה
  ינתנאל בן ג'ינה                       אורן בן נעמ

                         

  זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה                    

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
  סיון בת אסתר

  רפואה שלמה       
  הגה"צ אליעזר ברלנד בן עטיא שליט"א

  ק בן עזראיצח     ברכה רחל  מאיר ישראל בן
  בריאות ואריכות ימים    - ימנה ניזרי בת סטה

  בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
  בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

  בריאות ואריכות ימים -גילה בת אקבאל 
  סימי בת סוליקה        אסתר בת סוליקה

ר              אורן בן אסת         מזל בת חנה                  
  ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

יהודה בן סעידה             עינת בת רחל ברכה                 
         נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     

אקבאל בת נושפארין     שירה שילת בת אורלי        
בן רחל          תמר פורטונה בת מיסה   רפאל משה

דניאל רפאל בן חגית                              רחל בת זוהרה
                  –מירה בת מונאבארו אליהו בן גוהר פנינה    

  נחת מכל יוצאי חלציהם             
  מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

  טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה
  שלו בן מזל פחימה                 אליהו בן מאיה

  הצלחה ורפואה  נעימה בת שרה - יפה בת שרה
  שרעבי תירצה בת מלכה  רוהולה רון בן זוליכה

  מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה
                  ציון בן צ'חלה                   יוסף חיים בן נסכה 

  כל עם ישראל                        דוד בן נזה      
    

  

  
  

 ,שמים. אמר: כמה נפלאות עשה לי הקב"ה
מה  ,והם לא ידעו - שהצילני מן הבור הזה

  היה בלבו.
  

הנה אמרו האחים, המאורע המעציב ההוא לא 
נשכח כליל מליבו. הנה הסימן, שטינה סמויה 

כיצד  ,מלחשת עדיין במסתרי נפשו. מי יודע
דו אינם ינהג איתנו מעתה, שסמכות האב וכבו

ודאי יגבה מאיתנו את וסוככים עלינו יותר. ב
החוב כולו. וביאר רש"י "וַ$ְִרא" ֲאֵחי י ֵסף ִ�י ֵמת 

הכירו במיתתו אצל  - "(בראשית נ,טו)ֲאִביֶהם 
יוסף, שהיו רגילים לסעוד על שלחנו של יוסף 

 - ומשמת יעקבוהיה מקרבן בשביל כבוד אביו, 
  .כלומר החבילה נתפרדה לא קרבן.

  

כמבואר  ,הסיבות היו שונות לחלוטין ,אולם
במדרש רבה: אמר רבי תנחומא, הוא לא 

לשעבר אבא נתכוון אלא לשם שמים. אמר 
מושיב לי למעלה מיהודה, שהוא מלך, 
ולמעלה מראובן שהוא בכור. ועכשיו אינו 

דהיינו יוסף כמושל  בדין, שאשב למעלה מהן.
כור מי מתיר לו להתנשא על אחיו הב ,מצרים

נקה לו ועראובן או על האח יהודה שה
  המלכות?

  

וכן מה שהלך יוסף בעודו בארץ כנען לראות 
את הבור לבו הוא נזרק, מתוך מניעים דתיים 

חובת הכרת התודה לאלוקיו להטה טהורים. 
בנשמתו, והוא אץ להודות על כך במקום, 

  בו נעשה לו נס. ש
 

הם חשדו בו ביוסף למרות הכל. למרות 
 ,נדיבותו כלפיהם על אף הכרזתו הנרגשת

שהוא סולח להם על הפגיעה שפגעו בו. 
כי אכן נמחק , הם, האחים לא היו בטוחים

כל העבר כלא היה. יוסף הסתיר מאביו 
את המידע על אשמת בניו במכירתו. הוא 

ש מזעמו עליהם. על כן התחמק חש
במשך שבע עשרה שנות מגורי מאביו, 

האב במצרים, האמת על מכירת יוסף 
ובכל זאת  לא נודעה לו עד יום מותו.

שלא  ,כירסמה בליבם תולעת הספק
  האמינה במחילתו המוחלטת.

  

העובדות לכאורה הצדיקו את חששם. 
ו "וַ$ְִגוַע ו1ֵ$ֶַסף ֶאל ַע0ָי -נפטרהנה האב 

האגד המקשר את  ."(בראשית מט,לג)
המשפחה ניתק. בניו ביכו את מותו מצרים 
כולה ספדה לו. והלוויה ממלכתית רבת 
רושם, הובל לקבורה בארץ כנען, אל 
מערת המכפלה אשר בחברון. ואז, 
בהיותם בארץ כנען, ניצל יוסף את 
ההזדמנות ובטרם שובם למצרים ביקר 

ה ב"אתר תיירות" החשוב לו מבחינ
כנאמר: "וַ$ְִרא" ֲאֵחי י ֵסף ִ�י ֵמת  ,רגשית

ֲאִביֶהם וַ$ֹאְמר" ל" י3ְְִטֵמנ"... וְָה2ֵב י2ִָיב 
(בראשית ָלנ" ֵאת ָ�ל ָהָרָעה ֲא2ֶר 5ַָמְלנ" אֹת  

  ".נ,טו)
  

 ,מה ראו? אמר רבי יצחק: ראו את יוסף
כשחזר מלקבור את אביו, הלך והציץ 

 א נתכוון אלא לשםוהוא לבתוך הבור, 
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  לפני כניסת השבת, האם ניתן לשנות את וויסות החום במהלך השבת? רדיאטורכאשר מפעילים 
  

   ת מבשרת:רבנו -מפקח ענף הכשרות מפי הרב אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
  

ויר חם, ומעדיף ושמזג הא ,מצב בינוני, ובמשך השבת ראההמפעיל לפני כניסת השבת רדיאטור כדי לחמם את ביתו על 
ויסות לרמה ויכול לסובב את כפתור ההוא שהרדיאטור יחמם פחות, ימתין עד שהטרמוסטט יפסיק את פעולת הרדיאטור, ואז 

  הפסקת החימום תארך זמן רב יותר.  ךנמוכה יותר, וכ
 

פני שהנמכה כזו גורמת לשינוי המצב בקירוב הכיבוי של גופי בעת שהרדיאטור עובד (מ ,אבל אסור להנמיך את רמת החום
החימום). ואם רוצה להגביה את חום הרדיאטור, ימתין שגופי החימום יפעלו כולם ויגיעו לשיעור חום שהיד סולדת, ואז יוכל 

גורם שיות ה(כאשר התנור חומו פחות מכדי היד סולדת  ,לסובב את הכפתור לחום גבוה יותר, אבל אסור לעשות זאת
יותר,  הכאשר הרדיאטור אינו עובד, אסור בכל אופן לסובב את הכפתור לרמה גבוהגם . ו)לבישול השמן שבתוך הרדיאטור

  מפני שהוא גורם לשינוי המצב, וגם יש לחוש שיגרום להפעלה מידית של הרדיאטור.
  
  
  
  
  

איכר סקוטי הוא עושה. ולהלן פרטי הסיפור: מסופר על  לעצמו -להלן סיפור מופלא, שיש בו כדי ללמדנו כי כל מה שאדם עושה
ביצה הזעקה לעזרה מקול שמע יום אחד במהלך עבודתו  .לקיים את משפחתו בכבודכדי  עבד בשדהשפלמינג בשם  עני
  . מקום ממנו בקעו הצעקותהוא עזב את כליו ורץ למיד  קרובה.ה

  

 האיכר .אך ללא הועיל -לשחרר את עצמוומנסה ר, צועק ונאבק שקוע עד מותניו בבוץ שחובהגיעו לשם ראה ילד מבועת ה
הילד הודה לו והלך  היה להיות מוות נוראי ואיטי.שעלול ממה ובסיכומו של עניין הצליח להוציאו והצילו הנער הושיט קרש לידי 

  לדרכו לא לפני ששאל לשמו.
  

אציל ואלגנטי יצא והציג עצמו כאבא של הנער  כרכרה מהודרת בסביבתו הדלה של הסקוטי. אישעוצרת יום לאחר מכן, 
לא. אני לא יכול לקבל תשלום עבור מה " ."הצלת את חיי בני" ,אני רוצה להחזיר לך", אמר האציל" .שהאיכר פלמינג הציל

   ."אני דוחה את ההצעה"שעשיתי", ענה האיכר הסקוטי, 
  

אני " כן", האיכר ענה בגאווה." שאל האציל. ,"האם זה בנך?"באותו רגע, בנו של האיכר יצא החוצה מן הצריפון של המשפחה. 
אם הנער הוא כמו אביו, הוא ללא כל ספק  שבני ייהנה ממנה. ,תן לי לספק לבנך אותה רמת חינוך אעשה איתך עסקה.

  וכך עשה. - "ששנינו נהיה גאים בואדם יגדל להיות 
  

"סיינט מרי" רפואה נים, סיים את בית הספר לרפואה של בית הבנו של האיכר פלמינג למד בבית ספר הטוב ביותר באותם זמ
האציל שהוצל מהביצה, בנו של שנים לאחר מכן, . כסר אלכסנדר פלמינג, מגלה הפניציליןבלונדון, והפך להיות ידוע בעולם 

  חלה בדלקת ריאות. מה הציל את חייו? פניצילין.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  ְמנ/יִיםְמנ/יִים  ַהְקָ?ַ�ת ֶהָעל.ןַהְקָ?ַ�ת ֶהָעל.ן  ִלְ�ֵאל.ת ַ=ֲהָלָכהִלְ�ֵאל.ת ַ=ֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנ.ת ָלַרבָנא ִלְפנ.ת ָלַרבלשאלות לשאלות 

  ֵאִל2ָה/ ַח2ִים ִ�ְנָחִסיֵאִל2ָה/ ַח2ִים ִ�ְנָחִסי

  77664466663333--005544ְ=ֵטל' ְ=ֵטל' 

  

ֲחָזָרה ֲחָזָרה , , ָהג/ןָהג/ןִז//ג ִז//ג , , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפ/Dה ְ�ֵלָמהִלְרפ/Dה ְ�ֵלָמה, , ְלִעC/י ִנְ�ַמתְלִעC/י ִנְ�ַמת    ִנBָן ְלַהְקִ?י� ֶאת ֶהָעל.ןִנBָן ְלַהְקִ?י� ֶאת ֶהָעל.ן

  111155667733--00550044בטל' בטל' ָנא ִלְפנ.ת ְלִליא.ר ָנא ִלְפנ.ת ְלִליא.ר וכו' וכו' ִ=ְת�/ָבה ִ=ְת�/ָבה 
  9080590805ִמI/ד ִמI/ד . . ְמַבHֶֶרת ִצ2.ןְמַבHֶֶרת ִצ2.ן  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַה=0ֶֹם ַה=0ֶֹם , רח' , רח' ֲעב/ר ִליא.ר ַעְצמ.ןֲעב/ר ִליא.ר ַעְצמ.ן: : Fְתֶֹבת ַהEֲַעֶרֶכתFְתֶֹבת ַהEֲַעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--=ַ =ַ   ְלַקָ=ַלת ֶהָעל.ן ִחָ�םְלַקָ=ַלת ֶהָעל.ן ִחָ�ם

  ::ת.ְבֶתO ֶאלת.ְבֶתO ֶאלְ�ַלח ֶאת Fְ ְ�ַלח ֶאת Fְ ,  ,  ִמיֵדי ָ�ב/עַ ִמיֵדי ָ�ב/עַ 
  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

  
תַ�=ָ  -/ֵמִ�יב ַ=ֲהָלָכה �.ֵאל   

 

 ָF דָ ה מַ לD�ֶ הע.0ֶ א ה/ ְלַעְצמ. -הע.0ֶ ם  
 

  בשורה משמחת                                    
  'ד חלק "יקרה מפנינים"הספרים בשעה טובה הגיעו                          

  בנוסף הספרים מכילים את ספר התהלים עם פירוש                                     
  המרכזים בתוכם את העלונים במחיר הפחות מעלות ההדפסה! הספרים                     
  ומופצים לצורך זיכוי הרבים בלבד.                                            

  

  : גדולי רבותינו, ביניהם ם שלומלווים בהסכמותיה                                
  הרה"ג בקשי דורון שליט"א,       הרה"ג יצחק יוסף שליט"א   ,      זצוק"להרה"ג עובדיה יוסף 

  הרה"צ אליעזר ברלנד שליט"א,   הרה"ג שמואל פנחסי שליט"א,   הגה"צ יצחק מאיר מורגנשטערן  
  ,     הרה"ג חיון משה שליט"אהגה"צ בניהו שמואלי שליט"א,    הרה"ג שלמה רוזנר שליט"א

  

  הספרים מחזקים מאוד באמונה  וביטחון. חובה בכל בית!                         
  050 4115673למעוניינים, נא לפנות לליאור                                 

  

        מצווה, חנוכת בית,מצווה, חנוכת בית,מצווה, חנוכת בית,מצווה, חנוכת בית,----מצווה, בתמצווה, בתמצווה, בתמצווה, בת- - - - מתנה נפלאה וייחודית לברמתנה נפלאה וייחודית לברמתנה נפלאה וייחודית לברמתנה נפלאה וייחודית לבר                

        טיינים, פרסי תהלים ועודטיינים, פרסי תהלים ועודטיינים, פרסי תהלים ועודטיינים, פרסי תהלים ועודפרסים לילדים מצפרסים לילדים מצפרסים לילדים מצפרסים לילדים מצ                                
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נולד בשנת ה'תרע"ח   -ן שבבלגיה זצ"לאנטוורפאב"ד  סווירטהקרייהגאון רבי חיים   
חיים הכהן רפפורט זצ"ל אבד"ק . יחוסו מגיע לרבנו תרשישיםמגזע אראלים ו. )1918(

מגדולי תלמידי ישיבת חכמי לובלין  .יהונתן אייבשיץ. נצר משפחת הגאון הגדול ר' לבוב
  שבפולין. מקורב של ראש הישיבה ואב"ד הגאון ר' מאיר שפירא. 

  

אברהם כבר בצעירותו נודע בשקדנותו והתפרסם בתואר העילוי מקראקא. הגאון ר' 
גאון ובקי בע"פ כי מדובר בעילוי נפלא,  22דובער שפירא כתב עליו בהיותו ר' חיים כבן 

. מחדש חידושים ובעל נימוסים מופלאים בכל הש"ס עם תוספות והלכות הרמב"ם
ומוסיף בסוף כי אינו מפריז כלל ועיקר אלא מחק מהסאה רבות. עם פלישת הגרמנים 

ליטא ולאחר מכן עלה לארץ. בסוף מלחמת העולם לפולין, הקב"ה עזר לו להימלט ל
-השנייה חזר לפולין כדי להציל ילדים יהודים, שמצאו מקלט בכנסיה. בשנים ה'תש"ח

  ישיבה.-עלה לארה"ב ושימש כראש )1947-1953(ה'תשי"ד 
  

בניסיון לבנות מחדש את  נתמנה לכהן כרבה של אנטוורפן )1953(תשי"ד ה'בשנת 
פעל רבות למען יתומים ואלמנות. השיא  כיהן עד לפטירתו., תפקיד בו הקהילה שם

כלות רבות. לא הייתה כלה בעולם שפנתה אליו והוא לא סייע לה בסכומים אדירים. 
נודע בחסדיו המרובים והמופלאים. חילק את כל משכורתו לנזקקים. ענוותן. גאון אדיר. 

ט"ז טבת - . נפטר ביםישיבת מרכז התורה בישיבה בירושלבעל חסד מופלא. ייסד את 
המנוחות בחלקת הרבנים החדשה - שנים. ציונו בהר 83- . חי כ)2001(ה'תשס"ב 

  בירושלים. בהלוויתו השתתפו אנשים מכל רחבי אירופה.
  

במחנה . ניספה בית אברהם "סאב"ד וואיניטש ומ(הי"ד  ושרמן אברהם יוסףר'  אביו:
. ר' חיים היחידי שניצל הודה, וחוה גננדלשלום מרדכי, נתן דוד, יעם אשתו וילדיו  טרבלניקה

  ).בתו של רבי אהרן קרייזוירט מוואיניטש( מרת פרלה אמו:. מהמשפחה)
  . ר' יעקב שרמן ממאגנישוב סבא:

  נסקי.'יאברהם גרודז 'הגאון הצדיק רבתו של המשגיח בישיבת סלבודקה,  אשתו:

ירט זצ"ל שהיה אחד מעמודי עולם רה"ג חיים קניבסקי שליט"א סיפר על הגאון ר' חיים קריזווה

שכאשר היה דורש ברבים, היה מרטיב מדי פעם את אצבעו בלחלוחית פיו, ועשה עצמו התורה, 
כשהיה  –שזכר את כל התורה –. וכאשר נשאל על הנהגתו זו, התברר שהגאון כהופך את הדף

ושהיה צריך, מצטט בע"פ גמ' פלונית ממקום אחר, היה זוכר את מיקומה של הסוגיה בעמוד, 
במהלך הציטוט בע"פ, 'להפוך את הדף', הרי שבתנועה אינסטנקטיבית עשה עצמו כהופך את 

  ....הדף, ועובר לדף הבא

  
  
  

  
  
  

  

  

  

                                  

בנו ור הגאון אלעזר מנחם מן שךשפעם הזדמנו יחד הרב  ,ומספרים ה.אשר היה שגור על פיו בעל פ נודע בבקיאותו העצומה בכל הש"ס,צדיק ה

פנה שהסתיימה החופה לאחר  .כומתוא יברך ושה יכד דורישיביאו לו סהלה לפליאת כולם, קש ילפני שבירך, ב חיים בברכה. 'בדו את ריבחופה וכ
 ,מופיע כל סדר הברכות, אם כן ע"פ ובגמרא (בכתובות)הרי אתה יודע את כל הש"ס בדור, יצריך סכבודו "לשם מה  :אליו הרב שך ושאל

 ", אבל אם אקרא מתוך הגמרא, אני לא אדע היכן להפסיק...אתה צודקענה לו: ". "?יכולת פשוט להקריא את הברכה מהגמרא

בתקופה בה  רסטייפליתה לו עם מרן הישה ,משחר נעוריו, והתעצמה בעקבות שיחהשל הצדיק הייתה ידועה לכל עוד שיית החסד המדהימה ע

יעץ לו לעסוק בהכנסת כלה. הלה של הרופאים  םעל חוות דעתכאשר סיפר לר' יעקב ישראל  .חלה והמצב החמיר עד כי הרופאים נואשו מחייו
להציל אף  ולכן, יש בכוחה קור חולים להלוויית המת,יהכנסת כלה כתובה בין ב. עורישאין להם ש ,אלו דבריםבהטעימו: "בכל בוקר אנו קוראים 

והוא לא  ,קשה ממנו עזרהייתה כלה מכל העולם שביכלה. לא ה בחסד עם הדגשה על הכנסת ומני אז הגביר עוד יותר את עיסוקומשערי מוות. 
 עור.יבסכומים עצומים, ממש בלי שסייע לה 

אלא שהחסד היה  ,לא רק שעסק בחסדה. אתר ואתר, וגם חיתן מתחילה ועד סוף ילדים של גדולי תורכוחו ובכל סייע ליהודים בכל צדיק ה

שהיו  ,אחרי שחיתן את הילד האחרון שהיה ממשפחה של יתומים ,כך הוא רקד ברחוב ממלא אותו שמחה עצומה. הוא היה ממש מלא שמחה.
 .והרגיש שמדובר בבניו ממשנכדים של אחד מגדולי הדור 

חצי שעה כבר לא פחות מבתוך  !דמי שדכנות מופלגים בסך מאה אלף דולרנתן , והלה כאות הוקרה לצדיק גביר גדולבן של דך ישאחת עם פ

 רב ראשי. בתור תה לו שמחה עצומה מהעיסוק בחסדי. הילנזקקים לק את כל הכסףימיד עשה כמה טלפונים וח... מהסכום העצוםנשאר זכר 
ראשי הקהילה היו מתחננים בפניו שלפחות עד  .והוא חילק אותה עד הסוף. למעמדו מכובדת כראוי היה מקבל משכורת ממשלתית שהייתה

   שיגיע הביתה לא יחלק את כל הכסף... וכל זה לא עזר, עד שמינו לו שומר שהלך אתו הביתה...

לפעמים היה קורא לי בערב שבת וממש "סיפר: הצדיק זלמן אשר במשך שנים לא משה ידו של מתחת ידו של  'חד ממקורביו הגדולים רא

להעביר אליהם כספים. הם אינם יכולים להמתין עד לאחר  כאפוטרופוס של יתומים, ואני חייב אני משמש'וה אותו אל הבנק. שאלו ימתחנן אלי
למוסדות התורה כבר יהיה מי 'הוא היה נוהג לומר לי:  ם אכן אלווה אותו.אב, "באותם מקרים הוא היה נוהג להבטיח לי עוה, נימק. 'השבת

  .'אני מפחד מאנחה של אלמנה'ברתת: התבטא לא אחת  '.האלמנות והיתומים? שידאג, אבל מי ידאג לאלפי
  

ם קרייסווירטה זצ"לַח2ִיָהַרב ַהYָא.ן  - ִאם ִרא�.ִנים FְַמְלDִכים  
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קצר אצל אחד  שאירע לפני זמן ,ברק במעשה מצמרר לוינשטיין שליט"א בביה"כ המרכזי בבני בליל ט' באב, הדהים ר' שלמה
הצדקה של 'קופת  ותו יהודי האחראי על ענייני: "אלהלן פרטי המעשה, ו)הרב ציין את שמו ופרטיו(העיר'  האחראים של 'קופת

  החלו לחפש אחר דירה נאה לבני הזוג. לאחרונה את בתו, והורי הזוגבשעה טובה ארס  העיר' בבני ברק,
  

אחר דירה  הכספי שלהם, ולכן הם החלו לחפש הדירות בבני ברק אינו עומד בקריטריון שני הצדדים ידעו מראש, שמחירן של
 מחפשים אחר דירה. ובכן, יש לי מציאה הכלה ואומר לו: "שמעתי שאתם אחד, מתקשר אחד מידידיו של אבייום  מחוץ לעיר.

  ".הדירות מחוץ לעיר. בוא מהר לראות במחיר מוזל במיוחד, המשתווה לעלות דירה בתוך בני ברקנדירה עבורך! 
  

מפעם ונרגש:  לראות את הדירה, וחזרהוא הלך  לפיכך .כך פני הדבריםלא האמין שאכן  אבי הכלה שמח עד למאד, אך עדיין
הוא לראות את  את המחותן שיבוא אףעל אתר אבי הכלה הזמין  מעולה, בתוך בני ברק ובמחיר מציאה! הדירה נראית ממש

  .מהר ככל האפשר שמא יחטפוה אחרים הביעו הסכמה לסגור את העסקה הדירה ושניהם
  

הדירה. היא  הכלה הגיעה והחלה לעבור בחדרי צמה את המציאה שקיבלו משמיים.בע שתבוא לראות ,לפני כן, הם קראו לכלה
אביה לשמע הדברים  שיש לה התלבטות קשה. ,ואומרת לו אז לפתע היא קוראת לאביה לצד ,אך התרשמה מאד והתלהבה,

  ".מה לא טוב בדירה הזו?! מה יש להתלבט בכלל?!נדהם: '
  

"במחזור  היא לקחה נשימה עמוקה והחלה לפרט: אני מתלבטת קשות".עדיין אך נהדרת,  ממשהדירה ", אמרה בתו, "א"אב
. ולא ממש אחת מהן מתגוררת ב... בניין הזההמיועד.  מבוגרות שעדיין לא זכו למצוא את חתנן שלי בסמינר ישנן כמה בנות

 ם היא יושבת עדיין בביתמבוגרת ממנה, שג יש לה עוד אחותעדיין לא זכתה להתארס,  יןיזו בלבד שחברתי מאותה בנ
  למצוא את זיווגה.עדיין לא זכתה ו
  

תרגיש  מהבית, חברתי תראה אותי ובוודאי היא הרי בכל פעם שאצאין זה? יאת הדירה בבנ שנקנה ,האם נכון וראוי"אבא, 
מה לעשות במצב שכדאי להתייעץ עם גדולי תורה  ,חושבת לה צער רב! אנייֵסBו שמראות אלו  ,הרי ברור צער ועוגמת נפש?

  ", סיימה הכלה.הנוכחי
  

ובעלת יראת שמיים היא הכלה,  עד כמה צדיקה ,. הם התקשו להאמיןנעתקה אביה ואבי החתן שמעו את הדברים ונשמתם
  לא לצער את חברתה. שמעיקר הדין אין בעיה בקניית הדירה, ליבה הטהור מסרב לעשות את הצעד כדי שאע"פ

  

"מה עושים במקרה כזה  הרב חיים קניבסקי שליט"א בשאלה:הגאון אל מרן  את המעשהאבי הכלה, העביר בהתרגשות 
 הדהימה את כל הסובבים.הצדיק לרכוש?". התשובה של  שהם רוצים ,של הכלה מתגוררת באותו בניין שחברתה המבוגרת

ארוכות נעצר למשך דקות  כניתוחים, מאות שאלות קשות הנוגעות אף בחיי אדם הרב, שמדי יום עונה בקלות ובמהירות על
הגריא"ל  כאן שאלה קשה וצריך לשאול זאת את מרן ! ישפסוקלבסוף אמר: "אינני יודע מה ל מה עושים במקרה שכזה., וחשב

  למשמע התשובה ההלם אחז בסובבים!שטיינמן שליט"א". 
  

בעצמו למנות את  הדברים והחל שמע אתהצדיק  את השאלה. של מרן הרב שטיינמן והציג בפניו אבי הכלה רץ מהר אל ביתו
יעלה". ואז עצר הרב  תרכשו אותה, יקח אותה מתווך ומחירה "המיקום... המחיר... הדירה... והרי אם לא היתרונות שבדירה:

החברה המבוגרת המתגוררת  אבל איך אפשר לדקור את ליבה של" ארוכות. לאחר זמן מתמשך זעק הרב: והחל להרהר
שלא לרכוש את הדירה!  ,מציע אניהרב שטיינמן חשב עוד מעט ואז פסק: " ".ראוי לעשות זאת? איך?! האם ן זה?!יבבני

  ".לגרום להן צער! להתחשב בחברה ההיא ובאחותה ולא צריכים
  

האם  ,הרב שטיינמן ימים, שאלו המחותנים אתמספר לאחר  וירדו מדירת המציאה הנדירה.קיבלו את דעת התורה המחותנים 
הרב שטיינמן אהב את הרעיון  שאותן אחיות מבוגרות תינשאנה. הדירה, אך ישכירו אותה לאחרים עד וש אתיכולים הם לרכ

האחות  :יאמןיהדירה, אירע הבלתי  בליל חתונת הבת הצדיקה שוויתרה על אותו. אך הסיפור עוד לא התחיל... ואישר
הזוג  הכלה התארסה! שגם חברתה של עד ,לא חלף זמן קצר בדיוק ביום חתונתה! המבוגרת של חברתה התארסה
  כמה ימים וחי בה עד היום". המאושר נכנס לדירה הנדירה תוך

  

אין ספק,  ".יתר והפסיד מכך!ואדם שו נער הייתי וגם זקנתי, ומעולם לא ראיתי" מרן הרב שטיינמן שליט"א הכריז ואמר:
ואין מידת מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו,  ר על"כל המעבי -שמעשה זה עשה נחת רוח עצום בשמים! אומרים רבותנו ז"ל

יותר מכל הסיגופים החיד"א הקדוש מוסיף ואומר: ' .)רש"י, מסכת ר"ה(" !לו והולכת הדין מדקדקת אחריו, אלא מנחת
ינו אנו לומדים ממעשה אבותוכן  .'וויתור והעברה על המידותבעבור העוונות  מכפר ומנקה את כלברוך הוא והתעניות הקדוש 

  ורבותנו עד כמה היו מוכנים להעביר על מידותיהם ולסלוח.

   
  
  

רB/יוִ ל �ֶ  Fֹח.  
 

       הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל              בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב יצחק                                         הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל        זצ"לעובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
                  מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל         הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל        

  גאולה בת טובה ע"ה                        אביבה בת איירין ע"ה                                            שמואל בן רבקה ז"ל                                אסתר בת בלה ע"ה
  עמירם בן דבורה ז"ל    רהם בן יונה ז"ל                         אב                                                           נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

    הרב עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל                            יצחק בן חביבה ז"ל            ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
  דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל                                             אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                           נעימה בת גורג'יה ע"ה           צדיק חכם בן חזלה ז"ל                

  דב בן מזל ז"ל      חי זיזי בן קלרה ז"ל                                                                                      דוד בר חסיבה ז"ל                         שני בת אסתר ע"ה
  ע"ה סוליקה בת עישה                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                מסעוד בן יקוט ז"למסודי בת חביבה ע"ה                            

  שמעון בן חנה ז"ל       אסתר בת נעמי ע"ה                                     שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 
כל נשמות עם ישראל           יעקב בן סלימה  ז"ל     אמנון בן עליזה ז"ל                                                                   ר' דב בן בנימין אלתר                                                 מרדכי ע"הברכה בת 

                                  

 לע"נ

 תנצב"ה


