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יוצא לאור להעמקת התורה ועמלה
עורך :יובל דהאן נ"י 050-4194600
כאשר
הצדיקים
מקיימים
מצוות,
אין הם
חשים
עמל
וטורח,
אלא עונג
ותענוג.

ה"כלל" של
האדם
הוא הלב,
והמעשים
אינם ,אלא
"פריטים"
בתוך הכלל.

בעת אחד הנסיעות שארגן
חכם מנחם מנשה זצ"ל לקברות הצדיקים בגליל,
שהו החבורה זמן מה בעיר טבריה.
באותו זמן פגשו בזקן אחד ובגדים קרועים לגופו,
רבנו פנה לעבר ציבור המתפללים ואמר' :רואים
הנכם זקן זה ,דעו לכם שהינו
אחד מה-ל"ו צדיקים שבדור' .התלמידים בשומעם
זאת ,אצו מהר לחפשו בכדי להתבשם מקדושתו של
אותו צדיק גנוז ,אולם למגינת ליבם ,כמה שטרחו
לחפשו ברחבי העיר לא מצאוהו כלל,
וכמו שנעלם ,והיה דבר זה לפלא.

"כשם שאין פרצופיהם שווים,
כך אין דעותיהם שוות ביאר זאת
השרף מקוצק כך" :כשם שהינך יכול
לסבול ,שפרצופו של חברך
אינו דומה לשלך ,ואין דבר זה מכעיסך
כך עליך לסבול
שדעותיו אינן דומות לדעותיך

תכלית יציאת מצרים?
המעלה הנכספת של
"להיות לכם לאלוקים".

כשם שמצווה
לנחם ,כך מצווה

היצר
מטעה
את
האדם
שלא
יבחין בין
טוב לרע,
שלא
יהיה
מפוקח
לעשות
דעת
קונו,
כאותם
חוטאים-
שכורים.

כוחו של רבי שלום מרדכי זצ"ל לא נעצר
בהרבצת תורה בנגלה ובנסתר לחכמי הישיבות
ובעלי הדין .הוא נודע גם כמוכיח בשער המטיף
דברי מוסר וחכמה .היתה לו קביעות למסור
שיחה בפרשת השבוע מדי שבת בבית המדרש "צוף
דב"ש" בעיר העתיקה במשך ארבע שעות תמימות!

הרב נסתלק בשם טוב מן העולם לאחר שנזדכך
ביסורים קשים ומרים ,ביום כ"ו שבט ה'תשכ"א
ומנוחתו כבוד בהר המנוחות בירושלים.

עלה לארץ ישראל בגיל עשרים ואחת .כאן שם
פעמיו על הישיבה המפורסמת "פורת יוסף" אשר
בעיר העתיקה ,ועלה והתעלה בתורת הנסתר,
אשר ממנה לא מש .נפטר בט"ז בסיון תשנ"ב,
ומנוחתו כבוד בירושלים עיה"ק.
מי שרגיל עצמו בזה החטא של לשון הרע
בתמידות ,ענשו ...הוא גם כן בתמידות!

להתנחם ולקבל
דין שמיים
באהבה.

כאשר הוא חורז פנינים ומרגליות בדברים ערבים
המשיבים את הנפש משלבים בחכמת חיים של זקן
שקנה חכמה ,זאת מלבד הדרשה התלמודית בבית
הכנסת לאברכים יודעי תורה מבהקים להם היה
דורש למעלה משעתים תמימות בפלפול וסברא.

הגאון רבינו ששון לוי זצוק"ל .נולד בשנת
תרע"א בחודש הרחמים והסליחות בכפר כפרי
סמוך ונראה לעיר בגדד אשר בעירק .במסירות
נפש עילאית למד תורה בהתמדה מופלאה בגיל
צעיר בהיותו בן עשרים! קיבל סמיכת חכמים יורה
יורה חתומה מגדולי רבני בגדד וחכמיה.

בחגיגות שבעת ימי המשתה של הרבי הרש"ב מליובאוויטש,
רקדו חסידים בגן שלפני בית אביו ,הרבי מהר"ש ,ונוצרו עשרות מעגלים .באותה
שעה ישב הרבי המהר"ש ליד חלון ביתו והביט ברוקדים .נענה ואמר :הנה ,כך ירקדו
יהודים ברחובות קריה כשיבוא המשיח.

בימים ההם כשגרה המשפחה
ברחוב אלקנה היה הרחוב בצביון
כזה שהרבה מתושביו לא שמרו
תורה ומצוות ,ומאידך גרו בו אנשי
מעלה גדולי תורה מפלגים .ספרו
אחי רבנו יעקב יוסף זצוק"ל,
הראש"ל רבי יצחק ,והגאון רבי
דוד שליט"א שמרן עובדיה
יוסף זצוק"ל היה יושב וכותב
תשובות עד שעות מאוחרות
בלילה ,ולפיכך לא היה נוח לו זמן
תפלת שחרית בהנץ החמה בבית
הכנסת הקרוב,
לתפלת

לכן היה עושה בביתו מנין
שחרית ,והיה זה רבנו ,אז היה
נער בן  12דאג מדי בוקר להעיר
נערים מהשכונה שישלימו המנין.

ְׁשרּות ְל ַקּבֵל אֹו ְרחִים
מׁשֹה ְקלִירְס זצ"לַ ,רּבָּה ֶׁשל ְט ֶב ְריָהָ ,היָה ִמתְּגֹורֵר ְּבדִירָה ּבַת ֶחדֶר ֶאחָדּ ,ו ְכדֵי ֶׁש ִּת ְהיֶה לֹו ֶאפ ָ
נקודה למחשבה ַהּגָאֹון ַה ַּצּדִיק ַרּבִי ֶ
ָׁשיםִ .מ ִּצּדָּה ָה ֶאחָד ֶׁשל ַה ְּמ ִחּצָה ִקּבְלּו אֶת ּכָל הָאֹו ְרחִים ַהחֲׁשּובִים ֶׁש ִהּגִיעּו ְלבֵית
ַּׁשנָהִ ,חּלֵק אֶת ַה ֶחדֶר ַהּגָדֹול ְל ַכּמָה ֲח ָלקִים ,וְ ַה ְמחִּצֹות הָיּו עֲׂשּויֹות ִמְּ ...קר ִ
ַּב'ּסָלֹון' ,וְגַם לִיׁשֹן ַּב ֲחדַר ה ֵ
ִּׂשא לֹא ִמ ְּכבָר ְלבַת זּוגֹוֲ ,אבָל ִמ ֶּׁש'ּלֹא ִה ְס ַּתּדְרּו' ּבֵינֵיהֶםֶ ,ה ְחלִיט ֶלאֱרֹז אֶת
ִירּוׁש ַליִם ,וְנ ָ
ַּׁשנִי ָהלְכּו ְּבנֵי ַה ַּביִת לִיׁשֹןַּ .פעַם ִהּגִי ַע ִל ְט ֶב ְריָה >דָם ָצעִירֶׁ ,ש ִהתְּגֹורֵר ּב ָ
ָהרַבּ ,ומִן ַהּצַד ה ֵ
ָׁשן ֶׁשל ְט ֶב ְריָהֶ ,אּלָא ֶׁש ִּמּיָד עִם ִה ָּכנְסֹו ִה ְבחִין ּבֹו ָהרַב ְקלִירְסֶׁ ,ש ָהיָה יָדּו ַע ּבְ' ַה ְכ ָנ ַסת ָהאוֹ ְר ִחים' ַה ֻּמ ְפ ֶלגֶת
ָׂשים ְּפ ָעמָיו ִל ְט ֶב ְריָהַ .הּיַעַד ָהרִאׁשֹון ֶׁשּלֹו ָהיָה ּבֵית ַה ִּמ ְדרָׁש ַהּי ָ
ִמ ַּט ְל ְטלָיו וְל ִ
ָׁשתֹו ֶׁשל ָהרַבֲ ,אבָל ַה ָּמרָא ּדְְ Dתרָא לֹא
ְרּוׁש ְלמִי ַהּלָז ִהזְמִין ְּכבָר ֶחדֶר ְּב ֶאחָד ִמ ָּבּתֵי ַהּמָלֹון ִּב ְט ֶב ְריָהָ ,היָה לֹו 'ּתֵרּוץ' טֹוב ֶׁשּלֹא ְל ֵהעָנֹות ְל ַבּק ָ
ֶׁשּלֹו ,וְ ִהזְמִינֹו Dחַרּ -כָבֹוד ְלבֵיתֹוּ .כֵיוָן ֶׁש ַהי ַ
ִׂשרֹר
ִה ְרּפָה .יָדַע הַגר"מ ְקלִירְסּ ,בְרֹב ָח ְכמָתֹו ,עִם מִי יֵׁש לֹו ֵעסֶק ...וְ ֵהבִין מַה ּלֹוחֵץ עַל אֹותֹו ַּב ְרנָׁש ,וְָלכֵן ִהזְמִינֹו לָבֹוא ְלבֵיתֹוְּ ,כדֵי ֶׁשּיּוכַל לָחּוׁש אֶת ָה ֲאוִירָה ַהּנְכֹונָה ַה ְּצרִי ָכה ל ְ
ְּב ַביִת יְהּודִיַ .ל ָּצעִיר לֹא ָהיְתָה ְּב ֵררָה .הּוא נִּגַׁש ְלבֵית ַהּמָלֹון> ,רַז אֶת ִמ ַּט ְל ְטלָיו ּובָא ְלבֵית ָהרַב.
ַּׁשם 'סָלֹון'ֲ ...אבָלּ ,גַם לְDחַר ֶׁשרָ>ה אֶת ּכָל זֹאת,
ָּדבָר ֶאחָד הּוא לֹא יָדַע :אֶת ַה ִּמ ְצוָה ַהּגְדֹולָה ֶׁשל ַה ְכנָסַת הָאֹו ְרחִים ְמ ַקּיֵם ַרּבָּה ֶׁשל ְט ֶב ְריָה ְּבאֹותֹו ֶחדֶר ָקטָן ְּבבֵיתֹו ,הָעֹונֶה ל ֵ
ְׁשרּו לֹו ַלעֲצֹם ַעיִןָ .הרַב ְקלִירְס,
ִׁשנַת ַה ַּליְלָהֶ .אּלָא ֶׁש ַה ַהנְהָגֹות ֶׁשל ַה ַּביִת ַהּקָדֹוׁש ַהּזֶה ִּכ ְמעַט וְלֹא ִאפ ְ
לֹא ָע ְמדָה ְּב ָפנָיו ּב ְֵר ָרה ַא ֶח ֶרת ,וְהּוא נִ ְכנַס ְלבֵיתֹו ֶׁשל ָהרַב ְקלִירְס ,וְ ִהתְּכֹונֵן ל ְ
ּבְרֹב ַה ְת ָמדָתֹו וִיגִיעָתֹו ּבַּתֹורָהָ ,היָה ָרגִיל לִיׁשֹן רַק ְׁש ַּתיִםָׁ -שלֹוׁש ָׁשעֹותּ ,ו ִמּיָד קָם ַּכ ֲארִי ַלעֲסֹק ּבַּתֹורָה .וְ ִהּנֵהֶ ,טרֶם צֵאתֹו ִל ְת ִפּלַת ' ָהנֵץ'ַ ,מ ְבחִין הָאֹו ֵר ַח ֶׁש ַּבעַל ַה ַּביִת ֵמכִין אֶת
ַּׁש>ר הָיּו ְצרִיכִים ְל ַה ְכנִיס ָׁשם נֵפְט ּו ְל ַב ֵּצ ַע ְּפעֻּלֹות נֹוסָפֹות,
ְׁשיר זֶהּ .בֵין ה ְ
ַּקׁשֹי ֶׁש ָהיָה ּכָרּו ְך ְּבחִּמּום ַמיִם ְּב ַמכ ִ
ַה' ְּפרִימּוס' ְלחִּמּום ַמיִםְּ .בנֵי הַּדֹור ֶׁשּלָנּו ְּכבָר לֹא ַמּכִירִים ִּב ְכלָל אֶת ה ִ
ְׁשיר נֵאֹות ִלפְעֹל...הּוא ָהיָה ּבָטּו ַח ֶׁש ָהרַב ְמ ַחּמֵם אֶת ַה ַּמיִם עֲבּור ַעצְמֹוֶ ,אּלָא ֶׁשעַד ְמ ֵהרָה נֹוכַח ֶׁשּכֹוסַ -הּתֵה ֶׁשהּו ְכנָהָ ,מ ֳע ֶברֶת עַל יְדֵי ָה ַרב ְקלִירְס
לֹא קַּלֹות ִּב ְמיֻחָד ,עַד ֶׁש ַה ַּמכ ִ
ֲׂשה עַל ַעצְמֹו ,וְׁשּוב ִמתְּDמֵץ ַּבעַל ַה ַּביִת ַּב ֲה ָכנַת ַהּתֵה עַל יְדֵי ַה ְּפרִימּוס.הָאֹו ֵר ַח ֶה ְחלִיט ֶׁש'ּזֶה לֹא ֵעסֶק' ...הּוא נִּגַׁש אֶל ָהרַב ְקלִירְס וְהֹודִי ַע לֹו
ַּׁשנִי ָחזַר ַה ַּמע ֶ
ְל ִא ׁש ְּתוֹ ָה ַר ּב ִָניתַּ .ב ַּליְלָה ה ֵ
ִׁשּתִי ָה ַר ָּבנִית חֹולָה?!
ִּׁשאֵר ּכָאן ּו ְל ַה ְטרִיד אֶת ָהרַבְּ ,ב ַמּצָב ָּכזֶה ֶׁש ָה ַר ָּבנִית חֹולָה?!" ָּפתַח ָהרַב ְקלִירְס אֶת עֵינָיו ִּב ְתמִיהָהַ -ר ָּבתִי ,וְ>מַר" :א ְ
ֶׁש ֶה ְחלִיט ַלעֲזֹב אֶת ַה ַּביִת" .אֵי ְך ֲאנִי יָכֹול ְלה ָ
ִּׁשאֵר ּכָאן יֹותֵר; ֲאנִי יֹו ֵד ַע ֶׁש ָה ַר ָּבנִית חֹולָה ,וַ ֲאנִי
ַׁשאִירֹו ְּבבֵיתֹו ּבְכחַֹ ,וְ ָחזַר ׁשּוב עַל ְּד ָברָיו לֵאמֹרֹ " :לא ָנ ִעים ִלי ְלה ָ
ָׁשב ֶׁש ָהרַב ְמנַּסֶה ְלה ְ
מִי >מַר ְל ָך זֹאת?!" ֲאבָל הָאֹו ֵר ַח ַה ָּצעִיר ח ַ
ַׁשמִי ַע אֶת ְּד ָברָיו ,וְהּוא ָׁשב וְ>מַר ְּב ַתּקִיפּותֲ " :אנִי מְאֹד ִמ ְת ַּפּלֵא ּכֵיצַד ִהּנְ ָך ַמ ֲעלֶה עַל ַּד ְע ְּת ָך ָּדבָר ָּכזֶהֶׁ ,שּלֹא ָהיָה וְלֹא
ַמ ְטרִי ַח ֶא ְתכֶם ֶׁשּלֹא לְצרֶֹ ְך"ּ.כָאן ִהּגִי ַע ּתֹורֹו ֶׁשל הַגאב"ד ְלה ְ
ְׁשעָה ֻמ ְק ֶּדמֶת וְטֹו ֵר ַח ְּבחִּמּום ַה ַּמיִם ,נִ ְכנָס עִם הַּכֹוס אֶל ַח ְדרָּה ֶׁשל ָה ַר ָּבנִית
נִ ְברָא?! ֲאנִי ּדֹורֵׁש ִמ ְּמ ָך ֶׁש ְּת ַסּפֵר מִי >מַר ְל ָך ֶׁש ָה ַר ָּבנִית חֹולָה!!!""הֲלֹא ֲאנִי רֹואֶה אֶת ָהרַב ִמּדֵי ּבקֶֹר קָם ּב ָ
ִׁשנָה עַל ַעצְמֹו ,מִי יּוכַל אֵפֹוא ְל ַה ְכחִיׁש ֶׁש ָה ַר ָּבנִית ְקלִירְס חֹולָה?!" ְּבדִּיּוק ְל ֶרגַע זֶה
עֹוׂשה זֹאת ַּפעַם Dחַת  -נִיחָא; ֲאבָל ּכֵיוָן ֶׁש ַה ָּדבָר ָחזַר וְנ ְ
ּומֹוסֵר לָּה אֶת ַהּתֵה ַה ַּמ ְהּבִיל .אִם ָהרַב ָהיָה ֶ
ֵׁשיב לְאֹורְחֹו" :אֹוי ְל ָך ֶׁשּזֹו ַה ַּמ ְס ָקנָה ֶׁש ֶה ֱעלֵי ָת ְּב ַח ָּכ ְת ָך לְDחַר ֶׁש ְראִי ַתנִי ַמּגִיׁש ּתֵה ְל ַר ֲעיָתִי.
ִה ְמּתִין ַה ְמ ָא ֵר ַח ַה ּגָדוֹ לָׁ .שמַע ַה ָּמרָא ּדְְ Dתרָא אֶת ַה ְּד ָברִים ,וְה ִ

כמה אדם צריך לטרוח
העלון לעילוי נשמת:

רבי אשר מקרלין

ולכבד את

אשתו ,לעודד ולחזק את רוחה )העורך(

רבי משה פרדו

רבי אהרון מבעלז

זכותם תגן עלינו

הז'בינקער רב" שהוא היה רה"י בתפארת
ציון ,סיפר  :בישיבה ,כשהיה בחור לממד אצל
רבי לייזער טעלזר ,ורצה פעם אחת
לנסוע הביתה בבין הזמנים ,אבל כיוון שלא
היה בידו כסף נכנס לראש הישיבה ר"א טעלזר
וביקש כסף .השיב לו" :נראה לך שאתן לך
חינם? תן איזו סברא טובה ותקבל".

אפיָאן
כאשר ָלמַד הַגה"צ רבי ֵא ִלי ָּהו ּ ָל ּ ְ
ָׁשב לֹא Dחַת עַל ּכחַֹ ָה ֲעמִידָה
זצ"ל ְּב' ֶקלֶם' ,ח ַ
בא ִמ ֶּק ֶלם' זצ"ל,
ֵׁשת ַה' ּ ַס ָ ּ
ֶׁשל ָה ַר ָּבנִית א ֶ
ִׁש ָּפחָה וְגִּדּול
ּכֵיצַד יְכֹולָה הִיא ַלעֲמֹד ְּבנֵטֶל ַהּמ ְ
ַה ָּבנִים – הִיא ָהיְתָה ּגַם ַה ְמ ַפ ְרנֶסֶת ,וְ ָסבַר
ש ְמ ָחה
ֶׁש ַּכּנִ ְראֶה ַה ִּסּבָה הִיא הָעּו ְבדָה ֶׁשרבי ִ ׂ
יסל הּוא ִמּגְדֹולֵי הַּדֹורֶ ,שּזֶה נֹותֵן ּכחַֹ ָל ַר ָּבנִית.
זִ ְ
עַד ֶׁש ַּפעַם Dחַת >כַל ֶא ְצלָם ְּבלֵיל ַׁשּבָתּ ,ולְDחַר
ִּב ְרּכַת 'הַּמֹוצִיא' >מַר רבי ִׂש ְמחָה זִיסְל ְל ַר ֲעיָתֹו:
"עַל ַה ַחּלָה ֶׁשְּ Dת >פִית ֵּב ַר ְכּתִי 'הַּמֹוצִיא' ,וַ ֲאנִי
חֹוׁשב ֶׁש ָהיִיתִי ָצרִי ְך ְל ָב ֵר ְך ָעלֶי ָה 'ּבֹורֵא מִינֵי
ֵ
ימה ְמ ֹאדּ ,כְמֹו
ָה ְט ִע ָ
מְזֹונֹות' ּכִי הִיא ָהיְת
עּוגָה" "...מֵ>ז"> ,מַר רבי ֵא ִלּיָהּו לָא ְּפיָאן,
" ֵה ַבנְּתִי מַה ּנֹותֵן ָל ַר ָּבנִית אֶת ּכחַֹ ֲעמִי ָדתָּה –
ַה ּכָבוֹ ד וְ ַה ַה ֲע ָר ָכה ֶׁשּנָתַן לָּה רבי ִׂש ְמחָה זִיסְל
ֲׁשר ֶה ֱחזִיקּו ָה".
הֵם א ֶ

מדוע הסינים אוכלים מהר?
כדי שלא יברח להם
האוכל מהצלחת!
אוכלים כל דבר שעף חוץ
ממטוס ,כל דבר ששט חוץ
מאוניה ,כל דבר עם ארבע
רגלים
חוץ משולחן
בסיום עריכת סדר הפסח ,היה
רבנו הזקן בעל התניא נוהג
לומר :ריבונו של עולם ,עשיתי
את רצונך וקיימתי את הסדר
כהלכתו ,עשה-נא אתה עכשיו
את רצוני -
"לשנה הבאה בירושלים".
רק התורה מדריכה את
האדם ומחנכתו למשול
ברוחו ולכבוש את יצרו.
רשימת תפוצה
info@hamaor.net
רבי שמשון פנקוס זצ"ל
היה חוזר ואומר כי לפעמים
יושבים שני בחורים או אברכים
זה לצד זה ,שניהם לומדים
ומתפללים ,ולבסוף זה יוצא גדול
וזה לא .והיה אומר:
מקובלני מרבותי ,זה שעבד על
הקדושה יצא לגדולה ,ולעומתו
השני שפיחת בעבודתו ,נשאר
כמו שהוא.

הרהר הנער רגע קט ומיד אמר" :הלא הנני עני,
ועני חשוב כמת ושנינו מצווה לקיים דברי
המת ,א"כ תן כסף"...נענה ר"א טעלזר שאינו
כן ,דמצווה לקיים זה רק כשציווה בעודו חי
ואז אחר שמת מצווה לקיים ,אבל אם כשהוא
מת עומד וצווח ,אפילו יצווח כל היום ,אינו
בכלל מצווה לקיים דברי המת...
ומ"מ נהנה מעצם הסברא ונתן לו כסף
לנסוע לביתו.

לאחר ניתוחו של מרן הגריש"א זצ"ל)שניצל בנס( אמר
רבנו חיים קנייבסקי שליט"א שאיתא במדרש שמלאך המוות פגש צדיק
ושאל את המלאך כמה זמן נשאר לי לחיות ,אמר לו עליכם איני יודע ה'
תמיד מוסיף עליכם ,שיש הנהגה שכבר נגמרים השנים וה' מוסיף עוד.
מדרש רבה -אמר לו ראה לי את פרקי אמר לו לא עליך ולא על כיוצא בך
אני שולט פעמים שהקב"ה חפץ במעשים הטובים ומוסיף בכם חיים שנאמר
יראת ה' תוסיף ימים .אמר לית אנא שליט על דירך ולא על דלחברך
א"ל למה דבכל יום ויום אתון עמלין בתורה ובמצוות ועושין צדקות
והקב"ה מוסיף ימים על ימיכם.

המברך מתכוון לעורר
במתברך את
כוחות הטוב שבו,
כדי שישוב אל ה'.

" "äåáâ ïçìåùîדברי תורה מפי :ראש מוסדות "אור החיים"

הרה"ג ראובן אלבז

שליט"א.

וָ אֶ ְתחַ ּנַן אֶ ל ה' ּ ָב ֵעת הַ ִהוא לֵ אמֹר )דברים ג ,כג(.
משה רבינו התפלל תקט"ו ) (515תפילות כמנין "ואתחנן" לפני הקדוש ברוך הוא
כדי שיכניסו לארץ ישראל )דברים רבה יא ,י( ,אך בתפילה ה 516-עצרו הקב"ה וגזר
עליו שלא ימשיך להתפללַ " ,רב לָ ְך אַ ל ּתוֹ ֶסף ַּד ּ ֵבר אֵ לַ י עוֹ ד ּ ַב ָ ּדבָ ר הַ ּזֶה" )דברים ד ,כו(.
ולכאורה יפלא מדוע עצר הקב"ה את משה והקפיד עליו מלהמשיך להתפלל לפניו,
ויתירה מזאת מה הדיוק שרצה הקב"ה להשמיענו באומרו למשה
"אַ ל ּתוֹ ֶסף ַּד ּ ֵבר אֵ לַ י עוֹ ד ּ ַב ָ ּדבָ ר הַ ּזֶה" ,מהו הדיבור שדיבר משה קודם לכן שעצרו
הקב"ה מלהמשיך ולדברו שוב.
רבותינו מבארים )תנחומא ואתחנן ,ד( שמשה רבינו התפלל לפני הקב"ה ואמר:
"אָ הַ ְב ִּתי אֶ ת ֲאדֹנִ י אֶ ת ִא ְׁש ִּתי וְ אֶ ת ּ ָבנָי לֹא אֵ צֵ א חָ ְפ ִׁשֽי" )שמות כא ,ה( ,אהבתי את
אדוני -את הקב"ה ,את אשתי -את התורה ,ואת בני-את בני ישראל ,לא אצא חופשי-
ממצוות התלויות בארץ .כך טען משה לפני הקב"ה שידונו כעבד עברי שרוצע אדוניו
את אוזנו במרצע ועבדו לעולם ,כך גם יכניס אותו ה' יתברך לארץ ישראל וישאירו
בתפקידו ובמעמדו מחמת אהבתו העזה לה' יתברך לתורה הקדושה ולעמו ישראל.
אך קיימ"ל להלכה )קידושין כב ע"א( שעבד עברי נרצע רק אם יאמר פעמיים לאדון
שרוצה להישאר )ונלמד זאת מכפילות הלשון אם אמר יאמר( ,ולכן השתיקו מיד
הקב"ה ולא נתן לו להתפלל תפילה זאת שוב כיון שאז היה חייב להישמע לתפילתו
ולקבל בקשתו להיכנס לארץ ,וזהו שאמר "אַ ל ּתוֹ ֶסף ַּד ּ ֵבר אֵ לַ י עוֹ ד ּ ַב ָ ּדבָ ר הַ ּזֶה" ,בדבר
הזה דייקא-באותה תפילה וטענת עבד עברי )קובץ שיעורים מהגאון הצדיק רבי אלחנן
וסרמן הי"ד ,ששמע מהגאון הצדיק הגר"ח מבריסק בשם המהרי"ל דיסקין זצוק"ל(.
אך כל זה נאמר דוקא למשה רבינו ,וכפי שמבאר זאת אור החיים הקדוש ,אולם עם
ישראל יכולים להמשיך ולומר "אהבתי את אדוני"-רוצים אנו קרבת אלוקים ,וַ אֲנִ י
ִק ֲרבַ ת ֱאל ִֹקים ִלי טוֹ ב )תהילים עג ,כח(.
התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם ,וככל שישים האדם מבטחו בו יתברך,
ויתפלל מעומק הלב ובהכנעה ,כן יעלה וכן יצליח )קובץ אגרות חזו"א-איגרת ב'(.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

האריה מלך החיות הזמין את כל חיות היער לחגוג
את חתונתו .אחד האורחים היה עכבר קטן.העכבר
הסתובב בין האורחים ואיחל לאריה" ,כל טוב אחי !!
שיהיה הרבה מזל טוב !!"תחילה האריה לא התייחס
אליו ,אבל העכבר השיכור צעק לכל עבר ,וברוב
חוצפתו קרא לאריה "אחי".האריה תפס את העכבר
ושאל בכעס" ,מי אתה חושב שאתה?! איך יכול
להיות שאני האריה מלך החיות אחיך? אתה בסך הכל
עכבר קטן" ".תירגע אחי" ,ענה לו העכבר" ,גם אני
הייתי אריה לפני שהתחתנתי…"

****
אדם היה בבית קברות ופתאום הוא רואה קבר זז
רץ מהר לחברא קדישא כשהוא צועק :יש קבר זז
צריך לטפל הזה מיד! אמרו לו זה בסדר,
זה קבר של משוגע שמת לפני שבוע סיפרו
לו בדיחה ורק עכשיו הוא הבין אותה...

היחס ַה ִּפ ְלאִי ֶׁש ָהיָה ּבֵינֹו לְזּוגָתֹו
ָה ַר ָּבנִית ָמרַת ְגלִי ְקכָאּ ,בַת ַהּנָגִיד
יציק
רבי י ְִצ ָחק ִא ִ
ַמ ְרגָ ּ ִל ּיוֹ תַ ,ר ֲעיַת ַהּגָאֹון ַרּבִי
יבא ֵאיגֶ ר זצ"לִ ,צ ְד ָקנִית
עֲ ִק ָ
ּגְדֹולָה ָהיְתָה ,וְנִ ְפ ְטרָה ָעלָיו ְּבגִיל
ֶׁשר
ָצעִיר ְל ַמּדַי .עַל מַהּות ק ֶ
ַהּנִּׂשּואִין ֶׁש ָּלה
ֶם ַ ,ה ּב ְִרית
ַה ֶנ ֱא ָמ ָנהַ ,הּכָבֹודַ ,ה ַה ֲע ָרכָה וְ ַה ָּכרַת
הַּטֹוב ֶׁש ָרחַׁש לָּה ּגְאֹון עֹולָם זֶה ,יֵׁש
ִללְמֹד ִמּמַה ֶּׁש ָּכתַב ַהּגָאֹון רע"א
ַעצְמֹוַ .ה ְּד ָברִים נִ ְכּתְבּו ִּבתְׁשּובָה
ש ֵֶה ִאיצוּ ּבוֹ
ָֹבָיו ׁ
ְל ַכּמָה ִמּמְקר
ִּׁשה ֶ Dחרֶת ,זְמַן ָקצָר
ָׂשאת א ָ
לֵ
לְDחַר ְּפטִי ָרתָּה.
וְָכ ְך הּוא ּכֹותֵב ָלהֶם ְּב ִמ ְכּתַב
ּתְׁשּובָתֹוַ " :האִם נְתַּתּונִי לְּDבִיר וְרַע
לֵב ּכִי ֲא ַמהֵר ַלעֲׂשֹות ִׁשּדּו ְך ּבִימֵי
ֵׁשת
ֶׁשּכַח ֲ Dהבַת א ֶ
ֶא ְבלִיַ .האִם א ְ
ֲׁשר ָחנַן
ִׁשּתִי ַּת ָּמתִי ,א ֶ
נְעּורִים ,א ְ
אֱלֹקִים אֶת ַעבְּדֹו ְל ַה ֲעמִיד ִמ ֶּמּנָה
ּתֹולָדֹות הֲגּונִיםֶ ,ז ַרע ּב ֵַר ְך ה',
ּוׁשנֹותֵיהֶם ּבַּטֹוב.
יַ ֲארִי ְך יְמֵיהֶם ְ

כאב הנפש והנשמה
חייב להיות גדול בהרבה
מאשר צער הגוף.

וְDף ּגַם זֹאת ִּבהְיֹותָם ְּב ֶארֶץ
איְֹבֵיהֶם לֹא מְְ Dסּתִים – ֶׁש ֶה ֱע ַמ ְדּתִי
ָלהֶם ּבֵית ַרּבִי וְ ַח ְכמֵי ּדֹורֹות" >מַר
ִׂש ָראֵל :הֵא ָלכֶם אֶת
הַקב"ה ִל ְכלַל י ְ
יבא ֵאיגֶ ר ...הֵא ָלכֶם
ַרּבִי עֲ ִק ָ
שֹן"ַ ...רּבֵנּו
אֶת ַה" ְ ּקצוֹ ת ַהח ׁ ֶ
יש זי"ע,
ַהּקָדֹוׁש ָמרָן ַהחֲ זוֹ ן ִא ׁ
ָהיָה ָרגִיל לֹומַר ֶׁש ֻע ְבּדָה Dחַת
ִׂש ָראֵל ָׁשוָה ְל ִהתְעֹורְרּות
ִמּגְדֹו ֵלי י ְ
ֶׁשל ַּכּמָה ִׂשיחֹות מּוסָר.
כל העלוניםhamaor.net :

רבי מנחם-
מענדל
מרימנוב היה
אומר :קודם
ביאת המשיח
צריך יהיה
לטפס על
קירות כדי
לקיים מצוות
שנאמר" :מי
יעלה בהר ה'
ומי יקום במקום
קדשו".

מחנה השמדה ,בשנות הזעם הרה"ג רבי בנימין
ברגר ,בעומדו על יד הקרמטוריום סמוך מאוד
לתאי הגאזים ,מוקף בחסידיו ובמעריציו ,אינו פוסק
מלמלמל פסוקי ייחוד וכולו שלהבת לקדש שמו
הקדוש בסילודין.

לעילוי נשמת:

לפתע מראה בידו על הבחור אפרים ומרמז לו :סור
ממני ,.כלך מכאן מהר .לפלא היה הדבר ,מה לו
לצדיק ולבחור הלז? מה פשר הקפדתו עליו?
כשהעיר לו אחד ממקורביו על זה ,השיב לו" :אני
מתכוון לקיים מצוות קידוש ה' כמו כל מצווה,
שצריכה להיות בשלמות ובשמחה ופניו העצובות
של אפרים מבלבלות ועלולות לפגום בשמחת
המצווה ובשלמותה ,לכן רציתי שיסור מעל פני"...

פעם אחת שמע הרבי
מליובאוויטש חסיד החוזר
באוזני חברו על אמרה
ידועה :בזמן בוא המשיח
יעסקו החייט והסנדלר
במלאכתם ופתאום הוא
ייגלה .נענה הרבי :אכן,
זה יהיה בדיוק כך.

תפילה בציבור
מסוגלת
לפרנסה

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 ,שמעון בן רינה מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה

