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יוצא לאור להעמקת התורה ועמלה
עורך :יובל דהאן נ"י 02-5820995
"אחת ההחלטות הכי קשות
שתצטרך לקבל בחיים זאת
הבחירה בין לוותר
לבין לנסות חזק יותר".
יום אחד ,כאשר הגיע משלחת של
ת''ח לבקש מרבי מאיר
אבוחצירא זצ"ל שיתן הסכמה על
עיתון חרדי אשר רק דברי תורה יש בו,
והרבה מגדולי ישראל חתמו והסכימו
עליו .מאן רבי מאיר לתת להם הסכמה.
כאשר יצאו שאלו אותו:
מדוע אתה ממאן הרי זה עיתון כשר,
רבים מגדולי ישראל חתומים עליו.
אמר :מגיל שלוש עשרה קבלתי על
עצמי שלא להביט על אף אות חוץ
מאותיות התורה הקדושה...

רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל יסד
במקנס חברה מיוחדת בשם "שובו בנים" שמטרתה
להשיב תועים לדרך התורה .במסגרתה השיב רבים
מעוון .ומעשה בצעיר חלוני מקזבלנקה שהגיע שמעו
אל רבי רפאל ,והבין כי יש סיכוי לשכנעו שיכנס
לישיבה ויגדל לבן תורה .מיהר ונסע אליו
בטלטולים קשים ,שנמשכו שעות ארוכות ,ואכן חפץ
ה' הצליח בידו .בחום אהבה ששפע מאישיותו
הצית בנשמתו של הילד התועה את
הניצוץ הטהור שעדיין לא דעך

רופא :ובכן,
מהבדיקות עולה שאתה
סובל מזיהום חמור
ונראה שנאלץ לאשפז
אותך לשבוע .חולה:
האם אני יכול לקבל
חוות-דעת נוספת ?
הרופא :כן ,אני
חושב שאתה
גם מכוער.

פעם כשהיה חולה ,הרב עובדיה יוסף זצ"ל באו לבקרו הרב אליישיב
זצ"ל והגר"ב ז'ולטי זצ"ל – רבה של ירושלים .נכנסו השניים לחדרו ,ולא
יצאו משם קודם שחלפו להן שעתיים תמימות .ביציאתם פנה הרב ז'ולטי לרב
אליישיב ,שכידוע היה חס מאוד על זמנו“ :לא היה חבל לך על הזמן?” שאל
אותו ,והרב אליישיב השיב“ :ומה עשינו אצל הגר"ע ,הלוא כל הזמן למדנו”...

גדול יום הפורים מיום
הכיפורים ,שכן ביום
הכיפורים מצווה לענות
את הגוף ,ואילו בפורים
חייב אדם להתבסם עד
דלא ידע; וכי יש עינוי
גדול מחסרון דעת!

בתיקוני זוהר נאמר
שיום הכיפורים הוא 'כ-
פורים' .שני הימים האלה
קשורים עם הגורל ,המסמל
ביטול ומסירות נפש
שלמעלה מטעם ודעת,
והתבטלות זו באה
מה'יחידה' שבנפש

השפעת הצום
צום תענית אסתר
שמקדימים אותו ליום
חמישי יש בו מעלה
מיוחדת ,שכן
השפעתו קיימת
שלושה ימים ,עד יום
פורים ,כמו שהיה
בימים ההם
שבני-ישראל צמו
"שלושה ימים
לילה ויום".
ההצלחה היא
כמו סולם,
אי אפשר לטפס
כשהידיים
בכיסים

נקודה למחשבה רב ,שחי ופעל באמריקה ,ייסד את "ועד ההצלה"
במסגרתו פעל לאורך שנות מלחמת העולם השניה לטובת בני עמו באירופה .מלבד היותו גדול בתורה ,היה הרב שנון
ומצויד בשפע הומור .אחרי המלחמה הוא השתתף במסע לביקור במחנות עקורים – היכן שרוכזו פליטי המלחמה מיד
לאחריה .בעודו מסתובב בין שברי האדם במחנה ,מנסה לעודד ולתת מעט נוחם ,ניגש אליו צעיר ,והצהיר" :אני יהודי דתי
כבר לא אהיה!" .הרב  ,שלא נרתע מאתגרים ,פנה אליו והתענין" :וכל כך למה?"
"משום שאני ראיתי במחנות הריכוז משהו שלא יישכח ממני לעולם ".הרב  ,והקהל הקטן שהתאסף סביבם השתתקו בנסיון
לשמוע את סיפורו של זה" .במחנה שלי היה אדם שקרא לעצמו דתי והיה לו – סידור .אנשים רבים היו מעונינים להשאיל
את הסידור ממנו כדי להתפלל אך הוא התנה את השאלת הסידור בדבר אחד :חצי מנת לחם יומית תמורת הזכות להתפלל
ממנו חד פעמית"" .ומה קרה?" שאל הרב בסקרנות .הצעיר ענה בפשטות" :רבים נתנו לו את לחְמם תמורת הזכות
להתפלל מתוך סידורו ".וכאן הוא קרא" :אם אדם מסוגל לעשות שימוש כה שפל בדת ,לגזול לחם מאנשים מורעבים ,אז
אני לא רוצה שום קשר לדת הזו! "כל הסובבים עמדו נרעשים.
אך הרב התחייך לפתע ואמר לאדם שמולו ,בקול רם כך שכולם סביב ישמעו" :אני שואל אותך,
מדוע אתה מרכז את מבטך באותו יחיד בעל הסידור שנהג באופן מחפיר כל כך? למה לא תסתכל ,במקום זה,
על כל אותם יהודים יקרים שויתרו על מנת הלחם הכ"כ יקרה רק כדי לזכות ולהתפלל מתוך הסידור?" הצעיר וכל
הנאספים סביבו עמדו המומים .ברגע קל ,הפך הרב בהסתכלותו הייחודית את הקערה על פיה .שתחילה נשמעה כל כך
נורא ,למשהו יקר וראוי לציון.

זה מה שנקרא "עין טובה" .תמיד יש הצד השני של הסיפור ,וזה נכון לגבי כל סיטואציה .השאלה היא רק
מהי הפרשנות שאנו נותנים לדברים .אדם המצויד בעין טובה יוכל בהסתכלות של רגע להפוך את הקערה על פיה
וליראות דברים באור חדש  -ואמיתי) .העורך(
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יהודי וערבי נכנסו למאפייה ..הערבי אומר
ליהודי תראה אני אלמד אותך איך לגנוב מבלי
שיראו אותך .אומר ולוקח  3לחמניות טריות
שם בכיס ,מביט שאף אחד לא שם לב ואומר
ליהודי עכשיו בוא נראה אותך ..היהודי ניגש
למוכר ואומר לו רוצה לראות קסם? המוכר
אומר לו בטח ..אומר למוכר תן לי לחמנייה
טרייה המוכר נותן לו והוא אוכל אותה ..תן לי
עוד אחת המוכר נותן לו והוא אוכל אותה ..תן
לי עוד אחת! המוכר כבר כועס נותן לו עוד
אחת הוא אוכל אותה ואז כשמסיים המוכר
אומר לו מה קורה פה איפה הקסם
איפה הלחמניות שלי?! אומר לו
היהודי כל הלחמניות שאכלתי
בכיס של הערבי!!
מה אכפת לך וצרות הלכו לטייל...תוך כדי
הטיול צרות הלך לאיבוד .מה אכפת לך מתחיל
לחפש אותו עד שמגיע לתחנת המשטרה .פוגש
אותו שוטר ומתחיל לתחקר אותו .שואל אותו
השוטר" :איך קוראים לך?" עונה מה אכפת
לך" :מה אכפת לך?"
שואל אותו השוטר:
"תגיד ,אתה מחפש צרות?"
עונה מה אכפת לך" :איך ידעת?"
שבועיים לאחר שהעובד החדש התחיל
לעבוד פונה אליו מנהל משאבי אנוש ושואל:
"מה ההתחכמות הזאת? בשאלון הקבלה
לעבודה כתבת שיש לך חמש שנות ניסיון,
ובינתיים התברר לנו שאתה חסר
ניסיון לחלוטין" .נכון" ,עונה העובד,
"אבל אל תשכח שבמודעה ביקשתם
עובד בעל דמיון מפותח".
מתמטיקאי פיזיקאי ומהנדס עומדים להיות
מוצאים להורג .המתמטיקאי שם את ראשו על
הגליוטינה,הלהב יורד,סנטימטר לפני שמגיע
לצוואר נתקע ולא הורג אותו,המתמטיקאי ניצל
ומשוחרר .עולה הפיזיקאי שם את הראש,
סנטימטר לפני הצוואר ,נתקע גם הוא ניצל.
עולה המהנדס לפני שהוא מניח את הראש
אומר להם :רגע אני יודע מה הבעיה...
שני טיפשים עצלנים מגיעים לבית הכנסת
ומגלים שהם לבד ואין מניין .אומר הראשון:
"אני ואתה ,אתה ואני ,שנינו ביחד ,זה כבר .6
עכשיו תגיד גם אתה כמוני ,ואנחנו כבר ."12
אומר השני" :יופי ,יש שניים מיותרים,
בוא נלך"...
אלוף העולם באיגרוף נכנס למלתחה עם
חלוק מהודר .הוא רוצה להתקלח ,אבל פוחד
שיגנבו לו את החלוק .לאחר חשיבה ממושכת
הוא משאיר את החלוק על כיסא ועליו פתק,
"מי שגונב את החלוק ,יקבל מכות! ראו
הוזהרתם ,אלוף העולם באגרוף".
כל מי שבא למלתחה פחד להתקרב לחלוק,
אבל כאשר סיים אלוף העולם את המקלחת
ויצא למלתחה הוא גילה שהחלוק נעלם
ועל הכיסא מופיע פתק חדש,
"גנבתי לך את החלוק,
אלוף העולם בריצה".

רבי מאיר שפירא מלובלין
זצ"ל ,נסע פעם לראדין אל ה"חפץ
חיים" זצ"ל וכשראה שאוזניו כבדו
מזיקנה והוא מתקשה בשמיעה ,הציע
לו האורח לנסוע לוורשא אל רופא
מומחה כדי לרפא את אוזניו.
אמר לו ה"חפץ חיים"“ :מה שישראל
מאיר צריך לשמוע ,לוחשים לו
באוזן .ומה שישראל מאיר
לא צריך

לשמוע,

הוא לא רוצה לשמוע ,ולכן אין צורך
לרפא את האוזניים".

פעם אחת ,בסעודת פורים,
שאל אביו של רבי יהונתן
אייבשיץ זצ"ל את בנו ,שהיה
ילד כבן שש ,מה ראה מרדכי
לגלות לאחשוורוש את סודם של
בגתן ותרש; מה היה אכפת לו
אם אחשורוש היה מת והיה
העולם חסר רשע אחד?
ענה הילד תוך כדי שאלה:
הלוא על-ידי גילוי הסוד
נהרגו בגתן ותרש,
ונחסרו בעולם שני רשעים...

החיים הם כמו מבוך ענק.
כל בחירה שתעשה ,תשפיע על איך שתצא משם...
בהלכה נפסק שבפורים
"כל הפושט יד נותנים לו",
ואין מדקדקים מי האיש
ואם הוא ראוי לכך.
כי בפורים מאירה דרגת
'לא ידע',
הבאה מעצמותו יתברך,
ודרגה זו משווה קטן וגדול.

ָה ָמן מן התורה מנין?
שנאמר ' ֲהמִן העץ'"
הקב"ה שאל את האדם
בנוסח שיש בו ספק –
" ֲהמִן העץ",
ומזה נוצרה בליבו של
אדם 'תולעת הספק',
וכעבור דורות יצא מזה
המן ממש.
כל העלוניםhamaor.net :
רשימת תפוצה
info@hamaor.net

מפני מה נתחייבו שונאיהם
של ישראל שבאותו דור
כליה? מפני שנהנו מסעודתו
של אותו רשע" לא דיי שלא
התעצבו על שהוכרחו
לאכול מאכלות אסורים,
אלא גם נהנו מהם.
מי ששמח בחטאו
ונהנה ממנו –
עונשו גדול מאוד.
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אמר הרבי למקורביו“ :לכאורה
אפשר להתרגז על אדם זה ,אבל אם
אדם מתיישב בדעתו הוא בא לידי
מסקנה כי גם על זה אין לכעוס
ומקבל הכל באהבה".

דברי תורה מפי :ראש מוסדות "אור החיים"

הרה"ג ראובן אלבז

שליט"א.

ומפ ָֹרד ּ ֵבין הָ ַע ּ ִמים" )אסתר ג ,ח(.
ֹאמר הָ ָמן לַ ּ ֶמלֶ ְך ֲאחַ ְׁשוֵ רוֹ ׁש י ְֶׁשנוֹ ַעם אֶ חָ ד ְמפֻ זָ ּר ּ ְ
"וַ ּי ֶ
י ְֶׁשנוֹ ַעם -ישנו מן המצוות )מגילה יג ,ע"ב(.
המן הרשע סיפר לאחשוורוש לשון הרע על ישראל ,ליכא דידע לישנא בישא כהמן
)מגילה שם( ,אין מי שידע לדבר לשון הרע יותר טוב מהמן ,אך אחשוורוש לא רצה לשמוע
וטען שהוא חושש להתעסק עם היהודים ,אין מי שנלחם נגדם ונשאר בחיים אמר לו המן:
אין לך מה לדאוג ,זה לא עם ישראל שהיו בעבר ,הם ישנוניים,
ישנו מן המצוות ,הם מפוזרים ומפורדים ,אין ביניהם שלום ,אחד מתקוטט עם השני
ואלוקיהם עזב אותם ,אין לך מה לפחד.נתן אחשוורוש את הסמכות והכח להמן לעשות
כרצונו ולגזור גזירת שמד ח"ו על כל היהודים .נמצא שכל הגזירה הקשה באותה תקופה
הייתה משום שישנו עם-ישנו מן המצוות ,אסור לנו לישון ולקיים את המצוות בעצלות,
אלא צריכים אנו להיות ערניים ולקיים את המצוות בחשק בשמחה ובהתלהבות ,בזמן
שצריך לישון ישנים ,אך בזמן התפילה ולימוד התורה צריכים אנו להיות ערניים ובוערים
לקיים את מצוות ה' יתברך ,חַ ם לִ ִּבי ְּב ִק ְר ִּבי ּ ַבהֲ גִ יגִ י ִת ְב ַער אֵ ׁש )תהילים לט ,ד(.

ׁשוֹ ׁ ַש ּנַת יַעֲ קֹב צָ הֲלָ ה וְ ָ ׂ
ש ֵמחָ ה ִּב ְראוֹ ָתם ַיחַ ד ְּתכֵ לֶ ת ָמ ְר ְ ּדכָ י
הגאון רבי יהודה מועלם זצ"ל רגיל היה לומר חידוש נפלא ,כשמרדכי היהודי היה
לבוש בגדי מלכות והמן הרשע הרכיבו על הסוס היה לבוש המן בבגדיו של מרדכי,
וכשראו זאת היהודי הצטערו צער גדול בחשבם שהמן הוא מרדכי והתביישו על הביזיון
שנעשה למרדכי רבם .אך לפתע הם שמו לב שלאדם הרוכב על הסוס יש ציציותְ ּ -פ ִתיל
ְּתכֵ לֶ ת )במדבר טו ,לח( ,פתילות ארוכות כשיעור חזון איש ,ואילו לאדם שמושך בסוס אין
הודים הֵ ּ ָמה ְּב ׂ
שֹנְ אֵ יהֶ ם )אסתר ט ,א(,
טו הַ ְ ּי ּ ִ
ציציות ,ואו אז הבינו ש-וְ נַהֲ פוֹ ְך ה ּוא א ׁ ֶ
ֲשר יִ ְׁשלְ ּ
מרדכי הוא רוכב על הסוס והמן הוא שמושך בחוטים .וזהו ביאור האימרה " ׁשוֹ ׁ ַש ּנַת יַעֲ קֹב
צָ הֲ לָ ה וְ ָ ׂ
ש ֵמחָ ה"-עם ישראל שמחו שמחה גדולה ,אימתי? " ִּב ְראוֹ ָתם יַחַ ד ְּתכֵ לֶ ת ָמ ְר ְ ּדכָ י"
כשראו את פתילות הציצית של מרדכי רבם והבינו שהוא זה שרוכב על הסוס.
יהי רצון שימי הפורים הקדושים יאירו עלינו באורם הגדול שנזכה לשמוח שמחה אמתית
ושלימה בבניין בית המקדש ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ,אמן.

שבת שלום ומבורך פורים שמח לכל בית ישראל

מפורסם היה רבי אליעזר זוסיא
מסקולן,זצ"ל בגודל צדקותו ומידת אהבת ישראל
שבו .בתום מלחמת העולם השנייה,
אימץ כארבע מאות יתומים וגידלם כאילו היו ילדיו,
דאג למחסורם ואף עמד לצידם בשעת כניסתם לחופה.
הוא סבל רדיפות קשות מצד השלטונות שלא ראו בעין
יפה את פעילותו להצלת נפשות ישראל,
ואף השליכוהו לכלא ושם התייסר ביסורים קשים,
אך הוא לא הירפה ממעשי החסד שלו ומסר את נפשו
למען הזולת .יום אחד ,קיבל הרבי ויזה המאשרת את
יציאתו מרומניה ,אך הוא העביר את האישור
ובה אחת עשרה נפשות ,וכאשר כעס עליו
המפקח הראשי שגילה את דבר ההחלפה.
אמר לו הרב באומץ“ :אחת עשרה נפשות
חשובים יותר מאשר נפש אחת

לעילוי נשמת:

כאשר שהה פעם
רבי ישראל מויז'ניץ זצ"ל
בתחנת הרכבת עם מלוויו ,עמד שם
אדם מפוזר ומבולבל שקם פתאום
והכריז“ :הרכבת באה" .קמו כל
האנשים ,צררו את חבילותיהם ועמדו
הכן לעלות אל הרכבת,
אלא שאז התברר כי האיש שמע
רעש קל וחשב שזו הרכבת ,אך היא
לא באה עדיין.

שני ספרים מכ"ד ספרי
הקודש נקראים על שם אישה
– רות ואסתר .שתיהן היו
מוכנות למסור את נפשן:
רות שאמרה "באשר תמותי
אמות" ,ואסתר שאמרה
"כאשר אבדתי אבדתי

אל תפחד לעשות
דברים שאתה לא יודע
זכור  :תיבת נח נבנתה על
ידי מי שלא ידע .,מי שידע
בנה את הטיטאניק.

רבי אייזיק מהומיל זצ"ל
נכנס פעם לבית העלמין ,התעכב
ליד מצבה אחת וקרא את
השבחים שנכתבו על הנפטר.
שלח לקרוא לשמש הראשי של
החברא קדישא ואמר לו
בבית דין של מעלה שואלים את
הנפטר היכן הן כל המעלות
הכתובות על מצבתו ולכן שילך
ויביא גרזן לעקור את כל
השבחים

המפוזרים.

בסיימו את מלאכתו אמר רבי
אייזיק“ :עשיתי ,ברוך השם,
טובה לנפטר".

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 הרב יורם אברג'ל ,הרב יהודה יאיר,
ציון בן סעדיה עמרם מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה

שני שוטרים מתקשרים לתחנה ומבקשים
לדבר עם המפקד" .שומע המפקד?" "כן"
הוא עונה" .נכנסנו לדירה ,נראה שהאישה
ירתה בבעלה כי הוא דרך "על הרטוב"
באמצע הניקיונות לפסח"" .ועצרתם אותה?"
שואל המפקד" .עדין לא" ענו השוטרים
"הרצפה עדין

רטובה .

בעל אומר לאשתו :לא כדאי שאחרי 30
שנות נישואים תגידי לי מה את מחביאה
בקופסה מתחת למיטה? .אומרת לו אשתו
נכון אתה צודק פותחת את הקופסה והבעל
רואה שם  3תפוחי אדמה ו 50,000שקל.
שואל אותה הבעל מה זה ה 3-תפוחי אדמה.
אומרת אשתו כל פעם ששיקרתי לך שמתי
תפוח אדמה אחד .הבעל נרגע
כי זה רק  3ואז שואל את אשתו ומה זה
ה 50,000שקל? עונה לו אשתו
כל פעם שזה הגיע לקילו מכרתי....
אמרתי לאמא שאני רוצה ללכת לים או
לברכה לא משנה העיקר שיהיה מים ושמש
היא נתנה לי דלי ואמרה לי
לצאת לשטוף את התריסים
מבוגר עלה לאוטובוס והגיש לנהג
כרטיסיית נוער הנהג התעצבן על התרגיל
ושאל אותו בזעם אתה לא מתבייש? בגיל
שלך אתה מעז לעשות לי קונצים ולנסות
לשלם בכרטיסיית נוער ענה המבוגר
איך אתה לא מתבייש אתה
יודע כמה זמן אני מחכה לך?
שני קמצנים שבאו לטבול במקווה התערבו
ביניהם על  20ש"ח מי יחזיק יותר זמן מתחת
למים ...הודעה נמסרה למשפחות
איש מכוער ועני היה מקטר לאלוקים ואומר
"אלוקים ,למה עשית אותי ביש מזל כזה  ,גם
מכוער וגם עני  " .יום אחד האיש ביש המזל
זוכה בהגרלת לוטו והופך לעשיר מופלג ,
בכספו הוא עושה ניתוחים פלסטים והופך
ליפה וגם עשיר.יום אחד הוא חוצה את
הכביש נידרס ומת .כאשר הוא פוגש את
אלוקים בשמיים הוא אומר לו " למה לקחת
אותי אלוקים אחרי שנתת לי עושר ואחרי
שהפכתי ליפה ?"אלוקים מתבונן בו בתדהמה
ואומר " לא זיהיתי אותך ".
בחירות זה זמן שבו לא עובדים
יום אחד ,כדי לבחור את אלו
שלא יעבדו כמה שנים....
לאור החשש להרגיז את אויבנו מומלץ לא
לעלות להר הזיתים ,הר חומה והר נוף ,בשלב
זה העליה מותרת רק להר המנוחות....
לפעמים מי שהורס לך את כל החלומות
הגדולות הוא בסך הכל השעון המעורר
איזה בחור אחד מפזר אבקת פילים בא
אליו שוטר ושואל אותו :מה את העושה?
האיש עונה לו :מפזר אבקת פילים
השוטר אומר לו :אבל אין כאן פילים
האיש עונה :רואה האבקה עובדת.
הייתה סירה בים והיו עליה  3אנשים
לאחד קוראים :אף אחד ולעוד אחד קוראים:
כלום ולאחרון קוראים טיפש" .אף אחד"
טבע ואז "כלום" אומר ל טיפש : .טיפש .מהר
תתקשר למשטרה
ואז טיפש .אומר" :הלו אני טיפש
ואני מתקשר בשביל כלום
כי אף אחד טבע.

