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יוצא לאור להעמקת התורה ועמלה
עורך :יובל דהאן נ"י 050-4194600
ְׂשי6תָּה ּבְעֹל ַה ַּביִת וְעַל ָּכ ְך
ַעל ַהּיַחַס ַהּנִ ְפלָא ֶׁשל הַגרי"ש זצ"ל ְל ַר ֲעיָתֹו וְ ַה ָּכרַת הַּטֹובָה ָה ֲע ֻמּקָה עַל נ ִ
ֶׁש ִאפ ְ
ִׁש ָּפחָה:
ְׁשרָה לֹו ְל ִה ְת ַמּסֵר ְּבאפֶֹן ֻמ ְחלָט ְל ִל ּמוּ ד ַה ּת ֹו ָרהְ ,מ ַס ְּפרִים ְּבנֵי ַהּמ ְ
ַּׁשנִים ָהיָה מֹודֶה ָל ַר ָּבנִית עַל ַה ִּט ְרחָה ּו ַמ ְפלִיג ְּבדִּבּורִים ַמ ְחמִיאִים עַל ָהאֲרּוחֹות ֶׁש ֵהכִינָה
ֶׁש ְך ּכָל ה ָ
ְּבמ ֶ
ְׁשמֶן אֹו נֵתַח עֹוף זָעִיר הָיּו ִסּבָה
עו ַדת ׁש ְֹל ֹמה ּב ִׁש ְָעתוֹ " וְכַּיֹוצֵאּ ...כָל ְמעַט ֶלחֶם ּב ֶ
לֹוּ " :כ ְִס ּ
ְׁש ֵּב ַחְ ,ל ַהּכִיר טֹובָה עַל ַהּדְ6גָה! מֵעֹולָם לֹא ָׁשמְעּו ִמּפִיו ִמּלָה ֶׁשל ּב ִּק ֶרֹת עַל הָאכֶֹל,
לְהֹודֹות ּול ַ
ַּׁשהּו אֵינֹו ָטעִים ...עַל הַּכֹל הֹו ָדה וְ ִה ְכּבִיר ְּב ִמּלִיםּ" :כָל טּוב ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם"...
ַּׁשהּו אֹו ֶׁשּמ ֶ
ֶׁש ָחסֵר מ ֶ

במשך שעות היה יושב הרב הגאון ניסים יגן זצ"ל ופותר בעיות ,מברך
ומייעץ ללא לאות ובשימת לב עד הפרטים הקטנים ביותר .לזוגות רבים
הביא את האור והשלווה לביתם .הוא עצמו היווה דוגמא בעול מטלות
הבית ,על אף סדק יומו הצפוף .השיב רבים מעוון באמצעות הרצאותיו.
מסירות נפשו של הרב יגן נודעה בחוצות :הרב נהג לנסוע בכל הארץ
ולעורר כנסים והרצאות .על אף שחלה במחלה הקשה ,לא וויתר והמשיך
בפעילות הקודש של החזרת אנשים בתשובה.

כאשר אדם מוצא טעם בדבר
מסויים ומשתוקק לעשותו,
הרי מובטח שימצא בעצמו כח.

כל מה שעמד בראש מעייניו של הרב היה ללא ספק זיכוי הרבים היה גומא
מרחקים ועושה הכל כדי שיהודי יקים מצווה ואפילו עבור קיום מצווה
אחת .נפטר ביום שבת קודש פרשת בהעלותך ,י"ד סיוון בשנת ה'תש"ס.

לא ארכו הימים וראש הישיבה ,הגאון רבי
שלמה זלמן זצ"ל שם עליו את עינו לטובה.
הוא ראה ברבי יעקב יוסף זצוק"ל כלי מחזיק
ברכה ,המשלב את שיטת הלימוד הספרדית
והאשכנזית במיזוג נאה ומשובח ושוחח עימו הרבה
בלימוד ,באהבה וברוב חיבה.
כך אמר לאחיו של רבינו הגאון ,רבי דוד" :רבי
יעקב הוא תלמידי .אני אוהבו ,כי שקדן גדול
הוא .הוא מדבר עימי הרבה בלימוד".

גדולי ישראל נוהגים בניגוד גמור
לדרכו של בלעם ,הם מבטלים
את רצונם מפני רצון ה'.
ְׁשיבֹות,
ָאׁשי ַהי ִ
סיפר ַּת ְלמִיד ָחכָם ִמּגְדֹולֵי ר ֵ
ֶׁש ְּבדִידֵיּה ֲהוָה ֻע ְבּדָאָ ":היִיתִי 6מּור ְל ַהּגִי ַע ְלבֵיתֹו ֶׁשל
שאו ּל זצ"לִ .הַּג ְעּתִי
ַהּגָאֹון ַרּבִי ֶּבןִ -צ ּיוֹ ן ַא ָ ּבאָ ׁ -
ַּבּזְמַן ַהמְיעָֹד ַּב ָּצ ֳה ַריִם ,וְנֶ ֱע ַמ ְדּתִי ְליַד ֶּדלֶת ּבֵיתֹו .עֹוד
ִל ְפנֵי ֶׁש ִה ְס ַּפ ְקּתִי ִלדְּפֹק ַּב ֶּדלֶתָׁ ,ש ַמ ְעּתִי ֵמאֲחֹורֵי ַה ֶּדלֶת
אֶת ָהרַב ּOבָאָׁ -שאּול עֹומֵד וּ ְמ ַס ּפֵר ְל ַר ֲע ָיתוֹ אֶת ּכָל
ֶׁש ְך הַּיֹום עַד ָה ֶרגַע ֶׁש ִהּגִי ַע ַה ַּביְתָה.
מַה ֶּׁש ָעבַר ָעלָיו ְּבמ ֶ
ְׁשיבָה.
ָׂשה ,וְ ֵאי ְך ָהיָה ַּבי ִ
הּוא ֵּתאֵר וְ ִסּפֵר לָּה מֶה ע ָ
ַּׁשנִי
ַּׁשעּורַ ,ה ַּת ְלמִיד ַהּזֶה 6מַר ְס ָברָה יָפָה ,וְה ֵ
ְׁשּב ִ
וֶ
ִה ְת ָערֵב יָפֶה ַּב ְּד ָברִים ,וְהּוא ִסּפֵר וְ ִסּפֵר לָּה
ְׁשיבָהִ ,מ ְת ָע ֶרבֶת
ֶׁשב רַב ַמק ִ
ּד ַּקוֹ ת .וְ ָה ַר ָּבנִית ְּבק ֶ
ְׁשיבָהּ" :כָאן ָל ַמ ְדּתִי אֶת
ּו ְמגִיבָה"6 .מַר אֹותֹו רֹאׁש י ִ
ֶּד ֶר ְך הַּתֹורָהּ ,כֵיצַד 6דָם ָצרִי ְך ְל ִה ְתנַהֵג עִם ַר ֲעיָתֹו".
שֶר
ּכ ְֶע ׂ

ָׁשים ֶׁשּכָל עֲבֹו ָדתָם ּתְלּויָה
א ָדם ֶׁשעֹובֵד אֶת ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ּכְאֹותָם ֲאנ ִ
ָ
ִּב ְפרָס ֶׁש ֲעתִידִים ְל ַקּבֵל ֵמ ַה ַּמ ֲעסִיק ֶׁש ָּלהֶם,
ֲאזַי ְּב ֶרגַע ֶּׁשאֵין הֵם ְמרוּ ִצים ֵמ ַהּתְמּורָה ֶׁשּנָתַן ָלהֶם ַה ַּמ ֲעסִיק,
ֲׂשה זֹו
ְׁשיכִים ָּבעֲבֹודָהָּ .כ ְך ּגַם הָעֹובֵד אֶת ה' ,לֹא יַע ֶ
אֵין הֵם ַממ ִ
ְׁשם ָׁש ַמיִם.
ֲׂשה זֹאת ל ֵ
יש ִּיוֹ תֶ ,אּלָא יַע ֶ
ִׁשבִיל ְנ ִגיעוֹ ת ִא ׁ
ּב ְ

בשנת תרצ"ג עלה הצדיק הקדוש הבבא
סאלי זצ"ל לביקור בארץ ישראל .כדרכו בקודש
הסתגר בתאו אשר בספינה ושקע בעולמה של תורה.
בחוץ התחוללה סערה עזה ,הספינה הטלטלה מעלה
ומטה בפראות ,משברי ים עצומים התנפצו אל תוך
סיפונה ,וההוראה כבר ניתנה מפני הקברניט להתכונן
להימלטות בסירות ההצלה ,כאשר תשקע האוניה.
הקברניט אף ציווה למשמשו של הבבא סאלי ,כי ילך
להודיע לצדיק שיכין את עצמו לנטישת הספינה.
שבת קודש פרשה את כנפיה בעיצומה של הסערה,
וכשהשמש התדפק על דלת רבו כשהוא רועד כולו
מפחד ומסר את דברי הקברניט,
הוציא הצדיק מצקלונו את גביע הקידוש המיוחס,
שירש מזקנו ה"אביר יעקב" זצ"ל ,מזג לתוכו יין
והקיש בהתלהבות על הכוס .לאחר שתיית רב הכוס
עלה לסיפון ,כשרעש הגלים מחריש אוזניים ,התקרב
אל המעקה ושפך את שארית היין אל מימי הים
הזועפים .כהרף עין שכבה הסערה והייתה לדממה
מוחלטת .הקברניט לא ידע את נפשו מרוב אושר
ואמר לכל מלחיו ונוסעיו ,כי חייבים הם את חייהם
לצדיק הקדוש.

כדי לומר את הדבר הנכון בזמן הנכון
צריך לשתוק רוב הזמן

נקודה למחשבה אם נעזוב מחר את מקום העבודה למשל ,יוכלו בקלות להחליף אותנו שם .אבל לבן משפחה קרוב אין תחליף .אמא יש רק
אחת ואבא יש רק אחד מכתב שכתבה אמא על אירוע קטן ששינה את תפיסת העולם שלה לגבי חיי המשפחה...היום בבוקר נתקלתי בזרה כשחלף על ידי ברחוב.
"אוי ,סליחה " היתה התגובה שלי .היא אמר" ,אנא סלחי לי גברתי ,לא ראיתי אותך".
היינו מנומסים מאוד ,הזרה ואני  ,נפרדנו לשלום וכל אחד מאיתנו המשיך בדרכו שלו .מאוחר יותר באותו יום ,בזמן בישול ארוחת הערב ,בני הצעיר נעמד לצדי
בשקט ובלי מילה .כשפניתי לאחור להוציא משהו מהמקרר ,כמעט והפלתי אותו" .זוז ,אתה מפריע" ,אמרתי בזעף .הוא הלך משם והלב הקטן שלו שבור .לא הבנתי
באיזה חומרה דיברתי .אחר כך כשהלכתי לישון ,קשה היה לי להירדם .בעודי שוכבת ערה במיטה ,קול שליו בא אלי ואמר" :היום ,תוך כדי התמודדות עם זרה
מוחלטת ,השתמשת באדיבות בסיסית .אבל עם המשפחה שאת אוהבת ,השתמשת בזילזול .אם תלכי להסתכל על רצפת המטבח ,תמצאי שם כמה פרחים ליד הדלת.
אלה הפרחים שבנך הביא לך .הוא קטף אותם בעצמו במיוחד עבורך :ורוד ,צהוב וכחול .הוא עמד שם בשקט כדי לא לקלקל לך את ההפתעה וחיכה שתסיימי
והוא ייתן לך אותם במתנה .את אפילו לא ראית את הדמעות שמילאו את עיניו הקטנות" .לפתע הרגשתי מאוד קטנה ,והדמעות החלו לשטוף את לחיי.
קמתי ממיטתי והלכתי למטבח .ראיתי את הפרחים שהיו על הרצפה ואספתי אותם .אחר כך נכנסתי בשקט לחדרו של בני וכרעתי ליד המיטה שלו" ,התעורר ,ילד קטן
שלי ,התעורר" ,אמרתי" ,האם אלה הפרחים שבחרת בשבילי?" הוא ניגב את עיניו וחייך "מצאתי אותם ,על יד העץ .לקחתי אותם כי הם יפים כמוך.
ידעתי שאת תאהבי אותם ,במיוחד את הכחול" .אמרתי בדמעות "בני ,אני מצטערת מאוד על הדרך שבה התנהגתי היום; לא הייתי צריכה לצעוק עליך ככה".
הוא אמר" ,אה ,אמא ,זה בסדר .אני אוהב אותך בכל מקרה" .אמרתי" ,בני ,גם אני אוהבת אותך ,ואני אוהבת את הפרחים ,במיוחד הכחול" .חיבקתי אותו כמו שלא
חיבקתי אותו מימיו והוא נרדם כך בידי עם חיוך על פניו.

הילדים הם היצירה הכי גדולה שלנו והאחים הם דם מדמנו .אנחנו נוטים לשכוח את חשיבות טיפוח הקשר המשפחתי ושופכים את עצמנו יותר
לתוך העבודה ,הקריירה ,צבירת עוד הון ועוד יוקרה ,בזמן שאנו מזניחים את המשפחה שלנו ,או החברים הקרובים שבאמת אוהבים אותנו.
חבקו והעריכו את בני משפחותיכם ואת מי שאוהבים אתכם ורוצים ברווחתכם תמיד .זה יעשיר את חייכם יותר מכל הון שבעולם) .העורך(
העלון לעילוי נשמת:

רבי שמואל אבוהב

רבי יצחק הדאיה

זכותם תגן עלינו

מספר הנכדּ" :כָל יְמֵי ַחּיֶי ָה ֶׁשל ָה ַר ָּבנִית ָמרַת זְ ֶקנְּתִי
ע"הָ ,היָה אֲדנִֹי זְ ֵקנִי ָמרָן עובדיה יוסף זצוק"ל זָהִיר
ַּׁשנָה
מְאֹד ִּבכְבֹודָּהַ .ה ָּדבָר ָהיָה ִנּכָר מְאֹדַּ ,פעַם ביֹום ה ָ
ָׁשקָה נַפְׁשֹו ֶׁשל אֲדנִֹי זְ ֵקנִי ִלקְנֹות ַמ ָּתנָה
ְלנִּׂשּואֵיהֶם ח ְ
ְׂש ְּמחָּהּ .בְאֹותָּה ּתְקּופָה ָהיָה
ְל ַר ְעיָתֹו עַלְ -מנָת ְל ַכ ְּבדָּה ּול ַ
ְׁשרּותֹו ִלרְּכֹׁש אֵיזֶה
ַמ ָּצבָם ַה ּכ ְַל ּכ ִָלי ּגָרוּ ַע ,וְלֹא ָהיָה ְּב ֶאפ ָ
ְׁשיט ְל ַמ ָּטרָה נַ ֲעלָה זֹו.
ַּתכ ִ
ְׁשעַר ְׁשכֶם ,מִּתֹו ְך
ַּבּצַר לֹו ָּפנָה לַּׁשּוק ָּבעִיר ָה ַעּתִיקָה סָמּו ְך ל ַ
ְׁשבָה ֶׁשאּולַי ָׁשם ִּתזְ ַּדּמֵן לֹו א
ַמח ָ
יאה' ֶׁשּתּוכַל
ֵיזֹו ' ְמ ִצ ָ
ְׁשּה
ְל ַה ְתאִים ְל ַמ ָּתנָה רְאּויָה עֲבּור ַר ְעיָתֹו ,וְיּוכַל ְל ָרכ ָ
ָּב ֶא ְמ ָצעִים ַה ַּדּלִים ֶׁש ָעמְדּו ִלרְׁשּותֹו .וְ6ז רָ6ה ֶׁשּבְOחַד
ֵרֹות ֵמלוֹ ן ּגְדוֹ ִלים וְ ָי ִפים
הַּדּו ָכנִים ַמּצִיעִים ִל ְמכִירָה ּפ
ְׂשאֹו Oחַר ּכָבֹוד ְלבֵיתָם
ִּב ְמיֻחָדִ .מהֵר וְ ָקנָה ֶאחָד ֵמהֶם ,נ ָ
ִׁשנַיִם ,וַ ִּתּתֵן
וְ ֶה ֱענִיקֹו ָל ַר ָּבנִיתָ .ה ַר ָּבנִית ָח ְצתָה אֶת ַה ְּפרִי ל ְ
ִׂשמַח עִּמֹו ּבְיֹום ִׂש ְמ ָחתָם".
ִיׁשּה ִעּמָּה וַּת ְ
ּגַם ְלא ָ
אחד מרים ידיים לשמיים
וצועק לקב"ה ,הוא אלוקים גדול,
הרי בשבילך רגע זה מליון שנה
ומליון דולר שווה לפרוטה אחת,
אז תן לי בבקשה מליון דולר,
לפתע הוא שומע קול
מלמעלה:
בסדר תמתין רגע..
מסופר על אישה בבני ברק
שמתה מתאונת דרכים ורצו
לנתחה .התאסף ציבור גדול
למחות ולהפגין ,ובסוף קברו
אותה בכבוד גדול .והיה הדבר
לפלא ,כיוון שלא היתה שומרת
תורה ומצוות ומחללת שבתות,
ואח"כ שנתברר שבזמן המלחמה
היתה דואגת להביא יהודים
לקבר

ישראל,

והקב"ה שילם לה.

גאולת מצרים היא שורש
כל הגאולות,
כך יהיה בעתיד.
וְ ִהּנֵה ִל ְפ ָעמִים ַהּיֵצֶר ָהרַע ּבְרֹב
ָע ְרמָתֹו ,עָלּול ִלתְקֹף אֶת הָ6דָם
וְלֹומַר לֹו :לֹא ָעלֶי ָך
אכה ֶׁשל לִּמּוד ּתֹורָה,
ֻמ ּט ֶֶלת ַה ּמ ְָל ָ
ִׁש ָּפחָה,
ּOתָה עֹובֵד ּו ְמ ַפ ְרנֵס מ ְ
ֲׁשר
ַהּנַח אֶת ַהּלִּמּוד ְל ֵאּלֶה א ֶ
ּתוֹ ָר ָתם ֻא ּמָנוּ ָתםּ ,ומַּדּו ַע ְל ָך
ְל ַבזְּבֵז אֶת זְ ַמּנְ ָך?!

נח היה צדיק שהיה גם טוב לשמים וגם
טוב לבריות .מה שאמר הכתוב" :איש
צדיק תמים היה בדורותיו"  -פירוש ,עם
דורותיו ,שהיה עושה מעשים טובים וגומל
חסדים עם דורותיו ,וזהו טוב לבריות.

ַׁשּגִי ַח הַגה"צ
ְרה ָה ַר ָּבנִית ַקנְ י ְֵב ְס ִקי ע"הַ " :הּמ ְ
ִס ּפ ָ
ְׁשר
ִּׁשה ֶׁשּתְOפ ֵ
ָׂשאת א ָ
רבי יְחֶ זְ ֵקאל ֶלוִינְ ׁ ְש ֵטיְן זצ"לָ ,רצָה ל ֵ
ָׁשבֶת וְִללְמֹד,
ִׁשּתֹו נָ ְתנָה לֹו ל ֶ
ָׁשבֶת וְִללְמֹד .וְָכ ְך ֲהוָה ,א ְ
לֹו ל ֶ
ָׁשה ֶׁשל הַּׁשֹו6ה,
וְהֵם ָעבְרּו יַחַד אֶת ַהּתְקּופָה ַהּק ָ
וְ ִהּגִיעּו ְּב ַח ְסּדֵי ָׁש ַמיִם לָ6רֶץ.

ואח"כ אמר שגם כן היה טוב לשמים ,וזהו
שאמר" :את האלקים התהלך נח" -
פירושו ,שביראת ה' היה מתהלך.

יבז'6 ,ז
ִיׁשיבַת ּפוֹ נִ ֶ
ַׁשּגִי ַח ּב ִ
ִׂשרָה ִלהְיֹות מ ְ
ְׁש ִּקּבֵל אֶת ַהּמ ְ
ּכ ֶ
ַׂשּכֹרֶת ָהרִאׁשֹונָה ֶׁש ִּקּבֵל ָה ַל ְך ַלחֲנּות וְ ָקנָה ֲחפִיסַת
ֵמ ַהּמ ְ
ִׁשבִיל ּכָל ַה ַחּיִים ֶׁש ָהיָה
ִׁשּתֹו וְ6מַר לָּה' :זֶה ּב ְ
ׁשֹוקֹולָד ,נָתַן ְלא ְ
היֶה ָל ְך
ָל ְך מַרּ ,תֹא ְכלִי אֶת הַּׁשֹוקֹולָד ַהּזֶה ֶׁש ָּקנִיתִי ָל ְך וְיִ ְ
ָמתוֹ ק '...וְִלכְאֹורָה זֹו רַק ֲחפִיסַת ׁשֹוקֹולָד ֶׁשעֹולָה ַּכּמָה ְׁש ָקלִים,
ִיׁשה ֶׁשהּוא ַמ ְרּגִיׁש אֹותָּה וְכֹואֵב אֶת
ֲאבָל ֶע ֶצם ָה ֻע ְב ּדָה ֶׁש ִה ְרּג ָ
ִׁשבִילָּה ֵמעֵין עֹולָם ַהּבָא".
ְּכ ֵאבָּה וְחָׁש אֶת ַצ ֲערָּה ,זֶה ָהיָה ּב ְ

עבודתו של יעקב במצרים הייתה לברר
את ניצוצות הקדושה שהיו שם ,ולכן
יעקב היה במצרים שבע-עשרה שנה,
בגימטרייה 'טוב' ,לרמז שיעקב בירר והוציא
את הטוב שהיה טמון בקליפת מצרים.

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

סח רבי חיים קנייבסקי
שליט"א בלילה שהחזו"א

וקלָ לָ ה )דברים יא ,כו(.
ְראֵ ה אָ נ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנֵיכֶ ם הַ י ֹּום ְּב ָרכָ ה ּ ְ

זצ"ל נפטר" :התעוררתי באמצע
הלילה והיה נדמה לי שכבר
בוקר וחשבתי ללכת כבר
לבית הכנסת להתפלל,
והעירו לי בבית –

הרה"ג ראובן אלבז

שליט"א.

רבותינו אומרים )קידושין לט ע"ב ,חולין קמ"ב ע"א( ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא,
האדם אינו מקבל שכר המצוה בעולם הזה אלא רק את הפירות הנולדים ממנה ,נהנה
מפרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא )יעוי' פאה פ"א מ"א(.
וזה שנרמז בתחילה הפרשהְ ,ראֵ ה אָ נ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנֵיכֶ ם הַ ּיוֹ ם ְּב ָרכָ ה -זה הפירות ,אך הקרן
וקלָ לָ ה" ר"ת :ו'הקרן ק'יימת ל'ו ל'עולם ה'בא .ולכן
קיימת ונשמרת לעולם הבאְ ּ " ,
וקלָ לָ ה" ולא פירטה את הברכה תחילה
הסמיכה התורה את הברכה לקללה )" ְּב ָרכָ ה ּ ְ
ואח"כ הקללה( ,לרמז שגם הקללה היא ברכה ,שהקרן קיימת לו לעולם הבא.
***
ֲשר
הגאון רבי חויתה הכהן זיע"א מקשה על הפסוק בתחילת הפרשה ,אֶ ת הַ ְּב ָרכָ ה א ׁ ֶ
עו )דברים יא ,כז( ,כל "את" בא לרבות )פסחים כב ע"ב( ,ולכאורה מה בא לרבות
ִּת ְׁש ְמ ּ
בפסוק זה? ועוד ,מה ביאור המילה "אשר"?
ומבאר זאת על פי דברי רבותינו )תוספתא פ"ד דסוטה ה"א ,הובא ברש"י שמות כ ,ו(
גדולה מידה טובה ממידת פורענות פי חמש מאות .זאת אומר ששכר המצוות הוא פי
עו"" ,אשר" -א ,1-בעד מצוה
חמש מאות .וזה שרמז הכתוב" :אֶ ת הַ ְּב ָרכָ ה א ׁ ֶ
ֲשר ִּת ְׁש ְמ ּ
אחת מקבל האדם ש"ר ,500 -פי חמש מאות!
ולפי זה מובן מדוע דן ה' יתברך את ישראל לטובה ,על אף שיש ריבוי עבירות
וחילולי שבת וכו' ,כיון שמעט המקיימים את המצוות שכרם ופועלם פי חמש מאות
מהעבירות ,ולכן תמיד נמצאים ישראל על הגובה ונשארים חיים וקיימים.
ולכן בכל עת מייחלים אנו ומצפים לביאת משיח צדקנו ,ולא מתייאשים מריבוי
העבירות ,לפי שכל השתדלות לעשיית מצוה ולימוד תורה ,מעלתה ועוצמתה רבה
לפני הקב"ה ומקרבת את הגאולה ,וזהו עומק דברי רבותינו )אבות פ"ב מ"א(
והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות.
יהי רצון שנרבה במצוות ומעשים טובים
ונזכה בקרוב לגאולת ישראל השלימה ,אמן.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

כל העלוניםhamaor.net :
"הדבר היקר
ביותר
בעולם,
הוא העוני;
שכן זהו
הדבר היחיד
בעולם שאי
אפשר
לקנותו
בממון"...

דבר שאדם אינו מוצא בו עניין -אינו יכול לבצעו,
במיוחד לזמן ממושך.

מי שאינו שמח בחלקו,
הדבר מוכיח שמשהו
באמונה שלו פגום…
אם אינך עשיר זה לא
בגלל שהקב"ה אינו יכול,
אלא הוא רצה שתתמודד
כעני ויש לכך סיבות
הנשגבות מבינתנו.

זקנה מבוגרת מאד עולה לאוטובוס מבקש מבחור
צעיר לקום כי כואבות לה הרגלים .אבל הצעיר לא
מוכן "שילמתי ולא אקום"" .אני יכולה להיות סבתא
שלך ,כואבים לי הרגלים נו תקום כבר".
והוא לא קם" .אתה יודע כשהייתי בגילך כל זקן או
זקנה שהיו עולים לאוטובוס הייתי קמה בשבילם".
ענה הצעיר" :ולכן עכשיו
כואבות לך הרגלים".

המתפלל על
הפרנסה הרי הוא
בכלל "הבא ליטהר
מסייעין אותו",
כי על-ידי שהוא
מתפלל לקב"ה על
פרנסתו ,והוא מאמין
ובוטח בה' כי רק
הוא הנותן לו את
פרנסתו ,בכך הוא
גורם את פתיחת
שערי הפרנסה.

לעילוי נשמת:

להיכן אתה הולך? הרי עדין
לא בוקר .חזרתי לישון ,ואח"כ
נתברר לי שבזמן שנתעוררתי
זה היה בזמן שהחזו"א נפטר.

תכלית כל המצוות
היא ,לזכך וצרף את
האדם ולקרבו
לאמת השלמה.
רשימת תפוצה
info@hamaor.net
במרוקו השלטונות חפרו
בבית הקברות היהודי כי רצו
לעשות שם דרך ,וכשהגיעו
לקבר של התשב"ץ
והריב"ש ,פתחו אותם והיו
שלמים כאילו היום נקברו.
דבר זה היה כתוב בכל
העיתונים ,ובאמת שגמרא
ערוכה היא שמי שאין קנאה
בליבו אין עצמותיו מרקיבין,
והם לא קינאו.
ה' לא יעזבנו ,כי הוא אבי
יתומים ואלמנות.

מחנה ריכוז ,בימי הזעם צעירה חרדית שהוגלתה לאחד ממחנות הריכוז,
שובצה לעבודה בבית חרושת גדול לנשק .עליה היה לשלות תרמילי קליעים
פגומים .העונש הצפוי על גילוי תרמילים פגועים אחרי ביקורת ,היה – עשרים
חמש מלקות הגונות .החשד למעשה חבלה ,היינו ,אי הוצאה מכוונת של
תרמילים פגועים פירושו -עונש מוות .על אף האיום הזה ,ביצעו האסירים
היהודים מעשי חבלה ,כדי שתרמילים פגועים יגיעו לחזית.
הצעירה החרדית נקלעה לבעיה מיוחדת .בשבת ,סירבה להדליק את שתי
המכונות שהרי באחריותה .שותפתה לעבודה ,סטודנטית יהודיה ,שמוצאה מבית
מתבולל ,רצתה להדליק למענה את המכונות ,אך היא סירבה בהסבירה כי
כיהודיה חייבת אף היא בשמירת השבת ,ואם תדליק את המכונות שלה
למענה ,הרי היא גרמה לכך .הסטודנטית היהודיה הבינה את הדבר,
ומאז כאשר הייתה מבחינה בגרמני מתקרב ,אותתה לחברתה החרדית ,וזו ,באין
ברירה משום פיקוח נפש ,הפעילה את המכונות.

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

