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לרוב צניעותו ,כשנשאל בשאלה מסוימת ,היה עונה בסגנון
שכזה" :אני חושב ש "...או " :כך נראה לי ,"...ומי שלא
הכירו היטב ,יכול היה לטעות ולחשוב כי אין הדבר ברור
אצלו .אך זו היתה דרכו – להסתיר עצמו אפילו ממקוריו,
כך שרבים מהם לא ידעו להעריך נכונה את גדלותו האדירה

כאשר הכוהן הגדול היה נכנס ביום הכיפורים
לפניי ולפנים ,הרגיש את כוח הגבול
שבאין-סוף .כך ידע את הזמן ולא האריך יתר
על המידה.

מרוב שמחתו על המציאה הגדולה ביקש לרוץ
ולצטט את דבריו בתשובה ,הוא שכח
שרגליו נטועות אי שם במרומי הסולם,נפל
ארצה ונחבל.
"אל תשליכנו לעת זקנה" אנו מתפללים
שגם התשובה בדרגתה הנמוכה ביותר,
התשובה שהאדם שב לעת זקנה,
כאשר כבר אין לו עוד כוח לחטוא ,גם
היא לא תהיה מושלכת אלא מקובלת.

שנים רבות היה מוסר רבנו אברהם הררי
רפאל זצ"ל שיחות מוסר לתלמידי הישיבה,
מתבל דבריו מהנהגותיהם ומדותיהם של הצדיקים
והגאונים בדורות עברו ,מגאוני חלב וירושלים,
שחלקם זכה להכיר ,ועל מסירות נפשם לתורה
וקיומה ,ונוטע בתלמידיו אהבת תורה ויראת
שמים פעמים רבות היה מתרגש בספרו בשבח
הצדיקים ופורץ בבכי.

מדוע אכילת ערב יום הכיפורים נקראת
תענית? אלא שכאשר חושבים שהיום הקדוש
והנורא ממשמש ובא ,איך אפשר לאכול! אין
לך עינוי גדול יותר מאכילה בשעה זו.
מכאן ראיה שבגשמיות אפשר לפעול פי
שניים מברוחניות .כי כל האוכל ושותה
בתשיעי כאילו התענה שני ימים – תשיעי
ועשירי ,ואילו ברוחניות לא שמענו שאחת
עולה לשתיים.

הוא התחבב מאוד על בני הישיבה ,שומעי לקחו,
והיו מתלוים עמו אחר שיחתו לשמוע עוד ועוד.
יבת " ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְצ ִבי"ָ ,שׁם ִכּ ֵהן
ְשׁ ַ
יכל י ִ
יע ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ֵא ִלי ָּהו ּ לו ּ ְּפיָאן זצ"ל ְל ֵה ָ
מספרים ֶשׁ ַפּ ַעם ִהגִּ ַ
ירי ַהצֹּאן ְבּ ִד ְב ֵרי
שׂוֹחח ִעם ְצ ִע ֵ
רוּחנִי ָשׁנִ ים ַרבּוֹתַ .ר ִבּי ֵא ִליָּהוּ ַ
יח ָ
ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְשׁ ַב ְדרוֹן זצ"ל ְכּ ַמ ְשׁגִּ ַ
ידים ִלוּוּ אוֹתוֹ
אוּלםַ .ה ַתּ ְל ִמ ִ
ילת ַע ְר ִבית ָפּנָה ַר ִבּי ֵא ִליָּהוּ ָל ֵצאת ֵמ ָה ָ
מוּסר וְ י ְִראַת ָשׁ ַמיִםְ .בּ ִסיּוּם ְתּ ִפ ַ
ַ
נּוֹכ ִחיםְ .ל ֶפ ַתע ִה ְשׁ ַתּ ַטח ַר ִבּי
ֶח ַרט ְבּ ֵלב ַה ְ
וּל ֶפ ַתע ַמ ֶשּׁהוּ מוּזָר ִה ְת ַר ֵחשׁ ָשׁםַ ,מ ֶשּׁהוּ ֶשׁנּ ֱ
ְבּי ְִראַת ָכּבוֹדְ ,
חוּרים
לוּפּיָאןַ .ה ַבּ ִ
יכל ְבּאוֹתוֹ ָמקוֹם ֶשׁ ָע ַמד ִל ְפנֵי ֵכּן ַר ִבּי ֵא ִליָּהוּ ְ
ָשׁלוֹם ְל ֶרגַע ָק ַצר ַעל ִר ְצ ַפת ַה ֵה ָ
נוֹהג ְבּמוּזָרוֹת ָכּזוֹ.
ִה ִבּיטוּ זֶה ָבּזֶה ְבּ ַמ ַבּט ֶשׁ ְמּ ַב ֵקּשׁ ֶה ְס ֵבּרֵ ,הם לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ֶשׁ ַר ָבּם ֵ
יך ְל ַלוּוֹת ֶאת ַר ִבּי
ֵיהם רוֹאוֹתָ ,קם ַר ִבּי ָשׁלוֹם ַעל ַרגְ ָליו ,וְ ִה ְמ ִשׁ ְ
ַעד ֶשׁ ִה ְס ִפּיקוּ ְל ַה ְר ֵהר ְבּ ַמה ֶשׁ ֵעינ ֶ
ימן ַה ְשּׁ ֵא ָלה ַהגָּדוֹל ֶשׁ ָע ַמד ַעל
ֵא ִליָּהוּ ְל ִכוּוּן ַהיּ ְִציאָהִ .מ ֶשּׁנִּ ְפ ְרדוּ ֵמ ַר ִבּי ֵא ִליָּהוָּ ,ק ָרא ַר ִבּי ָשׁלוֹם ֶאת ִס ָ
שׁוּבה.
ָדע ֶשׁהוּא ַחיָּב ָל ֶהם ְתּ ָ
ידיו .הוּא י ַ
ְפּנֵי ַתּ ְל ִמ ָ
אַבּק
ֶהוֵי ִמ ְת ֵ
יתי ְל ַקיֵּם ְפּשׁוּטוֹ ְכּ ַמ ְשׁ ָמעוֹ ֶאת ַמ ֲא ָמר ֲח ָכ ֵמינוּ ז''ל ַבּ ִמּ ְשׁנָה "ו ֱ
אָמרָ :ר ִצ ִ
ָפּנָה ָה ַרב וְ ַ
לוּפּיָאן...
וְל ֵכן ִה ְשׁ ַתּ ַטּ ְח ִתּי ְבּאוֹתוֹ ָמקוֹם ֶשׁ ָע ַמד ַר ִבּי ֵא ִליָּהוּ ְ
ידי ֲח ָכ ִמים"ָ ,
יהם ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ֵ
ְבּ ָע ָפר ַרגְ ֵל ֶ

דפוס "נורית" אזור התעשייה אילת

דוגמה מופלאה לאמונה מעצימה של אם
נקודה למחשבה
לבנה ומה יצא מכך :אדיסון הקטן חזר הביתה ,הגיש מכתב לאמו ואמר :המורה נתנה
ואמרה שתקראי .עיניה של האם התמלאו דמעות וכך קראה לילד שלה :הילד שלך
גאון והבית ספר שלנו קטן עליו .תצטרכי ללמד אותו בבית.
עברו שנים ואמו נפטרה  .יום אחד אדיסון שהיה עכשיו הממציא הגדול של המאה
חיפש במגירות שלו ומצא שם מכתב  .היה כתוב בו :הילד שלך טיפש  .ממחר לא
נכניס אותו לבית ספר! אדיסון בכה שעות וכתב בספר הזכרונות שלו :תומס אדיסון
היה ילד טיפש שבזכות אמו הגיבורה נהפך לגאון .

ימים על ימי מלך

18:25

19:15

19:59

בספר 'יביע אומר" ח"ד כתב ממרן הרב
עובדיה זצ"ל .תשובה בדבר השימוש בסבון
מוצק בשבת .התשובה נכתבה ונדבך נוסף על
הנדבך והוראת ההיתר היתה סלולה וברורה.
אך מרן ביקש למצוא עוד חברים שמסכימים
לפסק ההלכה שלו ,הוא עלה על הסולם ועיין
בכמה ספרים עד שמצא את הספר 'זכרו
תורת משה' לבעל ה'חיי אדם' ושם מצא
סייעתא לדבריו.

נא להתפלל לרפואת:
חיים בן שמחה שמחה בת נעימה
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18:25

19:15

19:59
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רבים חשבו כי בקיאותו האדירה של רבנו יחיא
אלשיך זצ"ל מסתימת בידיעת התנ"ך בלבד ,ולא ידעו כי
שפע ידיעותיו בעמקות חובקת שמים וארץ בכל מקצועותיה
של התורה ,כספר תורה מהלך .אולם רבי יחיא העדיף תמיד
להצניע עצמו ולא אבה בפרסום.

כמה חשובה מילה טובה ועידוד לזולת)...העורך(.

18:24

19:14

19:58

יוצא לאור להעמקת התורה ועמלה
עורך :יובל דהאן נ"י 050-4194600

מופץ :ירושלים ,נס-ציונה ,גדרה ,רמלה ,ראשון-לציון ,קרית-עקרון ,בני ברק ,חולון ,אילת ועוד...
פעם בא תלמידו של רבי מרדכי שרעבי זצ"ל להתיעץ
עם הרב בדחיפות .הרב לא היה בבית ,והרבנית יעצה לו
שיעלה לישיבה .ניגש התלמיד לבית המדרש והקיש בדלת.
הוא דפק כמה פעמים ,אך אין קול ואין עונה .האברך ניסה
שוב ,וכאשר ראה שלא פותחים לו ,דחף מעט את הדלת
והציץ פנימה .התלמיד ראה את הרב יושב בסמוך לפתח,
מתעמק בלמודו בספר "ראשית חכמה" ופניו לוהטות באש.
הדלת חרקה בקול רעש ,אך הרב לא שמע דבר .רק לאחר
שעה ארוכה נשא הרב את עיניו ,הבחין בתלמידו וענה תשובה
לשאלתו .בסיום התנצל ואמר שכלל לא הרגיש בנוכחותו...

18:26

19:16

20:01

מעשה בבנו של רבי מיכל מזלאטשוב זצ"ל ,שקיבל מאביו
בירושה את התפילין המהודרות שלו .הניחם בשמחה עצומה והרגיש
קדושה נוראה .לאחר תקופה ביקשה ממנו אשתו שימכור את התפילין
של אביו ,כי הפרנסה בבית קשה מאוד ויש עשירים שרוצים לקנות את
התפילין בהון רב ,אך הוא לא הסכים .כאשר הגיע חג הסוכות ,הלך הרב
לקנות אתרוג ,שבזמנם ובמקומם לא היה בר השגה ,ולכן היה שווה הון
תועפות .אמר לו המוכר" :מה אתה מוכן לשלם תמורת האתרוג
המהודר?" ,אמר הרב" :אני מוכן לתת בתמורה את התפילין של אבי ר'
מיכל מזלאטשוב" .כששמע המוכר כך אמר בלבו" :זו עסקה
מצוינת" ,וכך עשו.
בהגיע הרב אל ביתו שמח וטוב לב ,שאלה אותו אשתו לפשר השמחה.
אמר לה" :קניתי אתרוג מהודר ,ובעזרת ה' אזכה את כל אנשי העיר
לברך עליו"" .מאיפה יש לך כסף לקנות אתרוג?!" ,תמהה" .נתתי את
התפילין וקיבלתי אתרוג" .כשמוע האשה את בעלה אומר כך ,כעסה
מאוד .לקחה את האתרוג ,זרקה אותו על הרצפה ופסלה אותו.
מה שעבר על הרב באותו רגע ,וודאי שאי אפשר לתאר במילים ...אמר
הצדיק" :תפילין אין לי ,אתרוג גם אין לי ,אבל שלום בית יהיה לי
ולא אכעס!"
באותו לילה ,בא אליו אביו בחלום ואמר לו" :זה שהיית מוכן לתת
תפילין שזו מצוה לכל החיים בעבור אתרוג ,שזו מצווה זמנית של שבעה
ימים ,וכל זה עשית כדי לזכות את הרבים ,עשית רעש גדול בשמים.
אבל זה שלא כעסת על אשתך ,והתגברת על מידת הכעס  -זה פי כמה
וכמה .ובזכות זה אתה תהיה עשיר גדול כל ימי חייך" .וכך היה.
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"וקוי ה' יחליפו כח"

כאשר
אתה
מנסה
לשנות
את
העולם,
תיזהר
שהעולם
לא
ישנה
אותך

אָהב
אָמידָ .ה ַרב ְמ ִדינִ י ֶשׁ ְמּאֹד ַ
ְהוּדי ִ
ְדי י ִ
לוֹמד ְבּ ֵבית ִמ ְד ַרשׁ ֶשׁ ֻה ְחזַק ַעל י ֵ
מעשה ֶׁש ָהיָה עִם ַהּגָאֹון ַרּבִי ִחזְ ִקי ָּה ְמ ִדינִ י זצ"לֶ ,שׁ ִבּ ְצ ִעירוּתוֹ ָהיָה ֵ
אָמיד ִח ֵבּב אוֹתוֹ ְמאֹד,
ְהוּדי ָה ִ
תּוֹרהָ ,היָה ַמ ְשׁ ִכּים ָלבוֹא ַבּבּ ֶֹקר ,וְ עוֹזֵב ְמ ֻא ָחר ָבּ ֶע ֶרבִ .בּגְ ַלל ַה ְת ָמ ָדה זוַֹ ,היּ ִ
ִל ְלמֹד ָ
ַקּה ֶאת ֵבּית
ְתה ְמנ ָ
ֶרת ַהגוֹיָיה ֶשׁ ָהי ָ
ָתן שׁ ַֹחד ְלעוֹז ֶ
נוֹתן ַל ֲא ֵח ִריםִ .אישׁ ֶא ָחדִ ,קינָא ָבּ ַרב ְמ ִדינִ י ,וְ ָלכֵן הוּא נ ַ
נוֹתן לוֹ טוֹבוֹת ֶשׁלֹּא ָהיָה ֵ
וְ ָהיָה ֵ
אוֹתהּ.
יסה ְל ַפתּוֹת ָ
ָשׁים ֶשׁ ָה ַרב ְמ ִדינִ י נִ ָ
ֹאמר ַל ֲאנ ִ
ַה ִמּ ְד ָרשְׁ ,כּ ֵדי ֶשׁתּ ַ
נוֹראוֹת ָל ְרחוֹב ,וְ ָט ֲענָה
ַקּה ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשָׁ ,ר ָצה ִבּ ְצ ָעקוֹת ָ
ְתה ְמנ ָ
ֶרת ֶשׁ ָהי ָ
יע ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשָׁ ,העוֹז ֶ
יוֹם ֶא ָחד ֻמ ְק ָדּם ַבּבּ ֶֹקרַ ,כּ ֲא ֶשׁר ָה ַרב ְמ ִדינִ י ִהגִּ ַ
ָשׁים ַר ִבּים ָרצוּ ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ כּוֹלֵל ָה ִאישׁ ֶשׁ ִתּ ְכנֵן ֶאת ָכּל ַה ִסּפּוּר ,וְ ִה ְת ִחילוּ ִל ְצעֹק ַעל ָה ַרב ְמ ִדינִ י.
אוֹתהּ ַל ֲע ֵב ָרהֲ .אנ ִ
יסה ְל ַפתּוֹת ָ
ֶשׁ ָה ַרב ְמ ִדינִ י נִ ָ
ָשׁים ,וְ ִס ְפּרוּ ֶל ָע ִשׁיר ַמה ֶשׁ ָקּ ָרה.
ַפ ִסיק ִל ְתמ ְֹך בּוָֹ .ה ְלכוּ ָה ֲאנ ִ
ֵע ֶאת ַה ִצּבּוּר ָל ֶל ֶכת ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ֶה ָע ִשׁיר ,וְ ִל ְדרֹשׁ ִמ ֶמּנּוּ ֶשׁי ְ
ָה ִאישׁ ֶשׁ ִקּינָא ָבּ ַרבִ ,שׁ ְכנ ַ
∆˙
‡ ˜Èƒ
ַחקֹר ֶאת ָה ִענְ יָןְ .בּ ֶמ ֶשׁ ְך ָכּל אוֹתוֹ ַהזְּ ַמן ֶשׁ ָהיוּ ְצ ָעקוֹת ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשָׁ ,ה ַרב ְמ ִדינִ י ÒÙ¿‰ƒ ‡…Ï
אָמר ָל ֶהם שהוּא ְכּ ָבר י ְ
ְכּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע זֹאת ֶה ָע ִשׁירַ ,
אַחר
יע ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,וְ ִה ְס ַתּ ֵכּל ַעל ָה ַרב ְמ ִדינִ י ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך ֲח ִצי ָשׁ ָעהְ .ל ַ
אָמיד ִהגִּ ַ
ְהוּדי ָה ִ
ַא ִפילוּ לֹא ָט ַרח ְל ָה ִשׁיב ְל ֲא ָשׁמוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהםַ .היּ ִ
 ,Ú«‚∆¯¿Ï …Â„enƒÏו ֲ
יוּכל שׁוּב ְל ִה ָכּנֵס ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁלּוֹ.
יּוֹציא ָע ָליו ִד ָבּה ,לֹא ַ
וּמי ֶשׁ ִ
ִמ ֵכּן ִה ְכ ִריז ֶה ָע ִשׁירֶ ,שׁ ָה ַרב ְמ ִדינִ י הוּא ִאישׁ ָקדוֹשִׁ ,
וּב ְכ ָתה
ֶרת ֵאל ָה ַרב ְמ ִדינִ יָ ,
ֶרת ַה ִמּ ְר ַשׁ ַעת ,וְ אַף ֶא ָחד לֹא ֵה ֵעז ְל ַד ֵבּר ָע ָליו עוֹד .וְ ִהנֵּה בּ ֶֹקר ֶא ָחד נִ גְּ ָשׁה ָהעוֹז ֶ
יטר ֶאת ָהעוֹז ֶ
נוֹסף ְל ָכ ְך הוּא גַּם ִפּ ְ
ְבּ ָ
אָמר ִלי .וְ ָכ ֵעת ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁהוּא
יתי ַמה ֶשׁהוּא ַ
ָתן ִלי שׁ ַֹחד ,וְ ָל ֵכן ָע ִשׂ ִ
אַשׁ ָמ ִתיִ ,כּי ְפּלוֹנִ י נ ַ
יוֹד ַע ֶשׁ ֲאנִ י ִשׁ ַקּ ְר ִתּיֲ ,א ָבל זֶה לֹא ְ
אַתּה ֵ
אָמ ָרה לוָֹ :
ְל ָפנָיו וְ ְ
וּפלוֹנִ י הוּא ֶשׁ ָיּזַם ֶאת ָכּל ָה ִענְ יָן! ָה ַרב ְמ ִדינִ י ָח ַשׁב ַעל ָה ִענְ יָן,
אַתּה ַחף ִמ ֶפּ ַשׁעְ ,
יע ֶשׁ ָ
הוֹד ַ
בוֹדהָ ,ל ֵכן ְרצוֹנִ י ְל ִ
ָתן ִלי ְכּ ָבר נִ גְ ָמר ,וְ ַע ְכ ָשׁו ֵאין ִלי ֲע ָ
נַ
תּוֹרה
לּוֹמד ָ
אָדם ֶשׁ ֵ
יצד ְמ ֻסגָּל ָ
ֵדעוּ ֶשׁהוּא ַחף ִמ ֶפּ ַשׁעֲ .א ָבל ִמ ַצּד ֵשׁנִ י ֶשׁזֶּה יִגְ רֹם ִחלּוּל ַה ֵשּׁםֶ ,שׁ ֲה ֵרי ֵכּ ַ
ֻלּם י ְ
ֶרת כּ ָ
הוֹד ָעה ֶשׁל ָהעוֹז ֶ
ִמ ַצּד ֶא ָחד ַה ָ
ֶרת :יֵשׁ ִלי
אָמר ְלעוֹז ֶ
≈ ,Ìוְ ָל ֵכן ַ
M‰« Ïelƒ
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ילה ַעל ַתּ ְל ִמיד ֲח ַכם ִבּגְ ַלל ַה ִקּנְ אָה ֶשׁ ָבּ ֲע ָרה בּוָֹ .ל ֵכן ֶה ְח ִליט ָה ַרב∆ ,
ְל ַה ֲע ִליל ֲע ִל ָ
ַע ָשׂה.
ַלּי ֶאת ֲא ֶשׁר נ ֲ
ְאת אַל ְתּג ִ
אַח ֶרת ,ו ֶ
בוֹדה ֶ
בּוּשׁה וְ ִחלּוּל ה'ֲ ,אנִ י ֶא ְמ ָצא ְל ָך ֲע ָ
ַר ֲעיוֹןִ ,בּ ְמקוֹם ִלגְ רֹם ָ
בוֹדה .אוֹתוֹ ָה ִאישׁ ֶשׁ ִה ְשׁ ִמיץ ֶאת ָה ַרב ְמ ִדינִ י,
אוֹתהּ ַל ֲע ָ
אַחר ַבּ ְקּ ִה ָלּה ְל ַק ֵבּל ָ
אָדם ֵ
ימה ְל ָכ ְך ,וְ ָה ַרב ְמ ִדינִ י ָשׁ ַמר ַעל ַה ְב ָט ָחתוֹ ,וְ ִשׁ ְכנַע ָ
ִהיא ִה ְס ִכּ ָ
תּוֹרה ,וְ הוּא
ֶתר ְבּ ִלמּוּד ַה ָ
אַח ֵרי ַה ִסּפּוּר ַהזֶּה ,הוּא ִק ֵבּל ְבּ ִהירוּת י ֶ
אוּלם ָה ַרב ְמ ִדינִ י נִ זְ ָכּרֶ ,שׁ ֲ
בוּע ,וְ הוּא ָל ַקח ִאתּוֹ ַל ֶקּ ֶבר ֶאת סוֹדוָֹ .
תּוֹך ָשׁ ַ
נִ ְפ ַטר ְ
נּוֹד ִעים " ְשׂ ֵדה ֶח ֶמד".
בּוּרים ַה ָ
דוֹלי ַהדּוֹר ,וְ ִח ֵבּר ֶאת ַה ִח ִ
אָכן ִה ְת ַפּ ְר ֵסם ְכּ ֶא ָחד ִמגְּ ֵ
תּוֹרה ְבּ ַמ ָתּנָה ,וְ ֵ
ִה ְרגִּ ישׁ ֶשׁ ָכּ ֵעת הוּא ִק ֵבּל ֶאת ָכּל ַה ָ

השעות שמחצות היום בערב
יום הכיפורים עד אחרי תפילת
'כל נדרי' היו חדורות במדרגה
העליונה ביותר של מרירות.
המחצית הראשונה של ערב יום
כיפור הייתה יום טוב ושמחה,
והמחצית השנייה מרירות ועבודה
ביראה גלויה

אל תיתן לאנשים
לשבור אותך,
אתה לא צלחת...
שיעור יומי במחבוא מחנה
סקרזיסקו ,פולין ,בימי הזעם
במחנה סקרזיסקו פגשנו
באדמו"ר בראדושיץ .במקום זה
נלקחו מאיתנו כל החפצים,
ונשארנו ללא גמרא .מה גדולה
היתה שמחתנו ,כשנודע לנו כי
אצל הרבי מוסתרת גמרא אחת,
חצי קרועה של מסכת בכורות .זו
הוסתרה בתוך מזרן קש.
חבורתנו שמנתה שרידים של
חסידי גור מוורשא ומלודז',
ערכה מידי יום שיעור קבוע
במסכת זו.
אולם מלכודת הוטמנה לרגלנו-
"קאפו" אחד גילה את מקום
המחבוא והלשין עלינו באוזני
מפקד המחנה .רק בניסי ניסים
יצאנו בשלום ממלכודת מוות זו...
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דברי תורה מפי :ראש מוסדות "אור החיים"

הרה"ג ראובן אלבז

שליט"א.

" ׁש ּובָ ה יִ ְ ׂ
רו
ובו אֶ ל ה' ִא ְמ ּ
חו ִע ּ ָמכֶ ם ְ ּדבָ ִרים וְ ׁש ּ ּ
ש ָראֵ ל ַעד ה' אלוקיך ִּכי כָ ׁ ַש ְל ּ ָת ּ ַבעֲ וֹ נ ֶָךְ ,ק ּ
אֵ לָ יו ּ ָכל ִּת ּ ָ ׂ
שא ָעוֹ ן וְ ַקח טוֹ ב" )הושע יד ,ב-ג(.
שובה מלשון בושה ,אם יש לאדם בושה זה טוב ,כל המתבייש לא במהרה הוא
חוטא )נדרים כ ע"א( ,צריכים אנו להתבייש במעשים הלא טובים שעשינו ולתקנן.
לתקן את החטאים זה קשה מאוד ,צריך הרבה תיקונים וסיגופים ,אמנם הדרך הטובה
ביותר זה להרבות בלימוד התורה ,כיוון שעל ידי לימוד התורה
מתכפרים עוונות האדם.
וזה מה שאומר הנביא "אם כשלת בעוונך" -קחו עמכם דברים ,ואין דברים אלא דברי
תורה ,תרבו בלימוד תורה ,עוד שיעור תורה ועוד קביעת עיתים ובזה תשובו אל ה',
רו אֵ לָ יו ּ ָכל ִּת ּ ָ ׂ
שא ָעוֹ ן" אמרו להקב"ה" :תשא את העוון שלנו ,תרים אותו אליך
" ִא ְמ ּ
שלא יפגע בנו" ,ובתמורה לזה "וְ ַקח טוֹ ב" ואין טוב אלא תורה שנאמר " ִּכי לֶ ַקח טוֹ ב
נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם" )משלי ד ,ב(,בתמורה קח את התורה שאנו מרבים בלימודה .הקב"ה לוקח
את לימוד התורה בתמורה לעוונות שעשה האדם.
רבותינו אומרים )יומא פה ע"ב( עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר,
אולם עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו .ויש
מפרשים )יעוי' בכה"ח סימן תר"ו אות ב'( שעבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ
מכפר גם על העבירות שבין אדם למקום ,דהיינו אם העליב או פגע בחבירו ולא
ביקש את סליחתו ,לא מתקבלת גם תשובתו שחזר בתשובה על שביטל אחת ממצוות
התורה כגון הנחת תפילין ,קריאת שמע בזמנה וברכות לבטלה,
אין תשובתו עולה לו! מזעזע!
אולם להלכה רק החלק של בין אדם למקום שבעבירה של בין האדם לחבירו
לא מתכפר ,אבל שאר העבירות שבין אדם למקום מתכפרים
ביום הכיפורים אם עשה תשובה.
על כל פנים נלמד מכאן עד כמה צריך להיזהר מפגיעה בזולת ,ואם חלילה פגע ילך
לבקש סליחה מיד ,כדי שיום הכיפורים יכפר לו לכל הדעות.
יהי רצון שה' יתברך יחתמנו לחיים טובים ולשלום ,אמן.

לקבוצת תיירים ישראלית שנסעה לטיול מאורגן באנגליה,
הוצג בית בריטי מפואר ששימש כאתר מלכותי .יושבי הבית
הבחינו בקבוצת המטיילים ורצו לפגוש אותם ולשוחח
עימם .המשרת הראשי של הבית פנה אל מדריך הקבוצה ,ולאחר
כמה דקות של שיחה ,פנה המדריך אל הקבוצה וקרא בקול
נרגש" :גבירותיי ורבותיי ,הרשו לי להכיר לכם את הדוכס
התשיעי של ביופורט ".לפתע אחת מהנשים אמרה" :הדוכס
התשיעי? סליחה ,אנחנו שילמנו הרבה מאוד כסף על הטיול הזה
ועכשיו אתה תלך ותביא לנו
את הדוכס הראשון ,שמעת "?

אין התורה
מתקיימת
אלא
אצל הענווים

החיים
נוסעים
ולא
חוזרים.

ִש ָר ֵאל",
ָכּ ַתב ַה'' ִּת ְפ ֶא ֶרת י ְ ׂ
ְדי ִרבּוּי ֵשׁינָה ,לֹא ַרק
ֶשׁ ַעל י ֵ
ָקר
ֶשׁהוּא ַמ ְפ ִסיד ֶאת ַהזְּ ַמן ַהיּ ָ
ֵישׁן ִשׂ ְכלוֹ
ִמ ָכּלֶ ,א ָלּא גַּם י ְִתי ֵ
וְאם ֵכּןֶ " ,בּן
יאַבּד ֲח ִריצוּתוִֹ .
וִ ֵ
אָדם ַמה ְל ָך נִ ְר ַדּם"...
ָ
כל העלוניםhamaor.net :

שני כורדים גויים הולכים
לדוג .הם תופסים דג ואחד מהם
מודד אותו .הוא מגלה שמהראש
לזנב יש  60סנטימטרים ומהזנב
לראש יש . 90מבולבל ,הוא
שואל את חברו כיצד ייתכן
הדבר .עונה החבר" :תחשוב רגע
בהיגיון ,בוא אתן לך דוגמא:
מיום שלישי ליום חמישי יש
יומיים ,אבל
מיום חמישי ליום שלישי
יש חמישה

ימים".

אמר רבי נחום משטיפינשט זצ"ל לחסידיו:
לספר סיפור מעשה משל צדיק ,חשוב כמו לימוד בדף
ב"זוהר" הקדוש; ולספר בלילה קודם השינה סיפור
מעשה של צדיק חשוב כ"קריאת שמע" .והוסיף
ואמר :כסבורים אתם שסיפור מעשה צריכים לספר
דווקא אחד לחברו? לאו דווקא .שהרי מצינו ב"קריאת
שמע" ,ולמעשה אדם אומר זאת בינו לבין קונו ,אף
הסיפור מהצדיק ,יכול להיות בינו לבין עצמו.

לאחר
השגת
היראה
על ידי
עבודתו
המאומצת

"ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב" וכי
בתשעה מתענים ,והלוא בעשרה מתענים? אלא לומר
לך שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב
כאילו מתענה תשיעי ועשירי.

האדם
יזכה
לאהבת
ה'
כמתנה

רשימת תפוצה

לעילוי נשמת:

הרכבת
נוסעת
וחוזרת

כּוֹתב :נְ ָת ֵאר
בעל התניא ֵ
ֶא ָב ִקים
ָשׁים נ ֱ
ְל ַע ְצ ֵמנוּ ְשׁנֵי ֲאנ ִ
ֵיהםָ .ה ֶא ָחד ֻא ְמנָם ָחזָק
ֵבּינ ֶ
אַך גַּם ָע ֵצל
יוֹתר ֵמ ֵר ֵעהוְּ ,
ֵ
לּוֹתיוְ .ל ֻע ָמּתוֹ,
ְמאֹד ְבּ ָכל ְפּ ֻע ָ
יוֹתר
ַה ֵשּׁנִ י ניחן ִבּזְ ִריזוּת ֵ
.ÈƒÊÈÙƒ Á
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ֵמ ֵ
ַצּח
ָריז ְינ ַ
ַכּנִּ ְר ֶאה ֶשׁ ַה ַח ָלּשׁ וְ ַהזּ ִ
ַבּ ַמּ ֲא ָבקֵ ,כּיוָן ֶשׁ ְלּלֹא זְ ִריזוּת
ַצּ ַח.
ָק ֶשׁה ְמאֹד ְלנ ֵ
ַצּ ַח ֶאת
ֶשׁנָם ַה ְר ֵבּה ִשׁיטוֹת ְלנ ֵ
יְ
ֵצר ָה ַרעֲ ,א ָבל גַּם ִאם
ַהיּ ֶ
ֻלּןִ ,אם ִתּ ְהיֶה
ִתּ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּכ ָ
ֵצר ָה ַרע
ַע ְצ ָלן וְ ָכ ֵבדֲ ,אזַי ַהיּ ֶ
ַעזֹר ְל ָך ָכּל
אוֹת ְך ,וְ לֹא י ֲ
ַצּח ָ
ְינ ַ
שׁוּת ָך!!!
ַהכֹּחוֹת ֶשׁ ִבּ ְר ְ

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

הצדיק רבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל היה נוהג בכל ליל פסח ,לפני שערך את ה"סדר"
בביתו ,ללכת ולראות כיצד עורכים את ה"סדר" המון העם .ליד אחד הבתים התעכב הצדיק,
ושמע קול איש הקורא בהגדה" :כנגד ארבעה בנים דיברה התורה ,אחד חכם ואחד רשע"...
וכו' .ובכל פעם שהגיע הקורא למילה "אחד" ,צעק בקול רם" :א -ח -ד" ,כמו ב"קריאת
שמע" .אחר כך סיפר רבי צבי אלימלך בהתפעלות ,שהיהודי הפשוט והתמים הוא ,עשה
מארבעת הבנים ,ובכללם אף מהבן הרשע ,תפילה קדושה כמו "קריאת שמע".

החיים
הם כמו
רכבת,
ההבדל
בניהם
הוא
קטן:

info@hamaor.net

שרון בן זהבה ,ניסים בן רימה ,שרה בת חורשיד ,דינה בת והב ,יוסף דהאן בן שמחה ,ליאור בן אילנה,
ששון בן טיפחה ,שמחה בת לולו ,יחיא בן לולו'ה ,פנחס חיים אוחנה בן חנינה ,נעימה בת עזיזה ,שולמית חיה בת אסתר,
סעידה מזל בת יעקב ,מלכה בת שרה .פנחס בן פנחס ,יגאל בן מלכה ,דוד ומרים אלבז ,הרב אלעזר בן שמחה ,יעקב בן אורית,
יחזקאל בן שמחה ,דדה בת אסתר בוגנים ,יעקב בן נטלי ,רפאל בן קלרה ,הרב יעקב יוסף בן מרגלית ,אלברט בן זוהרה
אליעזר בן רגינה ,אפרים אליהו בן מרים ,שלום בן אורה מורי מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה

