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יוצא לאור להעמקת התורה ועמלה
עורך :יובל דהאן נ"י 050-4194600
הרשעים מתעצמים ומתגברים
זה כח שניתן ממרום
כדי לנסות אותנו.

רבי חזקיהו מדיני זצ"ל בעל ה "שדי חמד" .נולד בירושלים
בשנת תקצ"ה לאביו רבי רפאל אשר אליהו זצ"ל ,וקיבל
תורה מגדולי רבי ירושלים בדורו .בגיל שמונה עשרה התייתם
מאביו ועבר להתגורר אצל קרובי משפחתו בעיר קושטא
שבטורקיה .שם החל להרביץ תורה ברבים.

המהרש"א כתב" :מהידוע כי מעשה האדם
מוליד מלאכים כפי מעשיו ,הן לטובה ,הן לרעה.

בשנת תרכ"ז התמנה לאב בית דין בחצי האי קרים בשנת
תרנ"ט חזר לארץ הקודש ובשנת תרס"א התיישב בחברון ,שם
הוכתר כרבה של העיר עד להסתלקותו בכ"ה בכסליו תרס"ט.
גאונותו האדירה מתגלית בספר "שדי חמד" בעל שמונה
עשרה כרכים ,המשמש כאנציקלופדיה תלמודית וכאוצר ענק של
תשובות בהלכה.

כי העושה מצווה יהיה הולך בשמחה ואין צריכה
המצווה ,אלא להקדים לפניו להראות לו את הדרך
לשם .אבל העושה עבירה ,צריך מי שמוליכו
לכורכו וללפפו ,כי אינו הולך לשם מרצונו ,כדרך
שמוליכים לגרדום ,שמוליכין אותו שלא לרצונו,
אלא בעל כורחו".

בישיבת "נהר שלום" למד רבות מפי ראש
המקובלים הגה"ק רבי מרדכי שרעבי זצ"ל.
והיה רבי מרדכי מחבבו מאד ,עד כי היה מתבטא
"רבי דוד הכהן הינו חד בדרא בברכת הכוהנים
עם הכוונות" שכן רבי דוד היה מברך בישיבה כל
בוקר ברכת כוהנים לפי כוונת הרש"ש אשר
לקחה לו כעשרים דקות.
והפלא הוא כי בכל לילה היה רבי דוד חוזר זמן רב
על הכוונות של ברכת הכוהנים .משל פעם
ראשונה הוא לומד זאת .כך עד שנותיו האחרונות.
תחושות
העונג
הגשמי ,נתנו
לאדם רק
לדוגמא-
להתענג
על ה'.

מסכת ְׁש ֵלמָה ֶׁשל מִּדֹות ֻמ ְפלָאֹות
רָאּו ְּב ַהנְ ָהגַת ַהּגָאֹון ַרּבִי ּדֹב
יש ַוי ְֶדענְ ֶפ ְלד זצ"ל ְּבבֵיתֹו.
ֶּב ִ
ער ׁ
ָהיָה ְמ ַכּבֵד אֶת ָה ַר ָּבנִית וְדֹואֵג לָּה
ּבְאפֶֹן ֻמ ְפלָאּ .בִּתֹוָ ,ה ַר ָּבנִית
ִּׁשנֹות יַלְדּותָּה אֶת
ְׁשנֵיאֹורְסֹון ,זָ ְכרָה מ ְ
ַה ּלֵילוֹ ת ָה ֲא ֻר ּכִים ֶׁש ָּבהֶם ָהיָה לֹומֵד
ְּב ַה ְת ָמדָה ,אֵי ְך ֶׁש ָהיָה נִזְהָר ֶׁש ַהּלִּמּוד
לֹא יְַפרִי ַע ִל ְמנּו ָחתָם ֶׁשל ְּבנֵי ַה ַּביִת.
ָהיָה ְמ ַכּבֶה אֶת הָאֹור ְּב ַחדְרֹו ּו ַמ ְדלִיק נֵר
ָקטָןּ ,כְמֹו כֵן ָהיָה ֵמסִיר אֶת נְ ָעלָיו,
ִּׁשמַע ׁשּום ַרחַׁש
וְהַּכלֹ ְּכדֵי ֶׁשּלֹא י ָ
ַּׁשנִים הָ9חֲרֹונֹות
ֶׁשעָלּול ְל ָהעִירָםּ .גַם ּב ָ
לֹא ִה ְדלִיק אֶת הָאֹור ְּב ַחדְרֹו

ָׁשה
ּכ ְׁש ֶָה ַר ּב ִָנית ָי ׁש ְָנה9 ,ף ֶׁש ָהיָה ק ֶ
לֹו מְאֹד ְל ִה ְס ַּתּדֵר ִּב ְל ָעדָיו.
ּבְאפֶֹן קָבּו ַעְּ ,ב ֶטרֶם ָהיָה עֹוזֵב אֶת
ַה ַּביִתָ ,היָה ַמ ְקּדִים וְנִּגָׁש ַל ֶחדֶר
ְׁשלֹום .וְ9ף
ֶׁש ָּׁש ֲהתָה ּבֹוְּ ,כדֵי ְל ָב ְרכָּה ל ָ
ָׁשים
ִּב ְפ ָעמִים ֶׁש ָהיְתָה עֲסּוקָה עִם נ ִ
ְּב ִענְיְנֵי ְצ ָדקָהֶׁ ,שּכֵן ָהיְתָה ְּפעִילָה
מְאֹד ְּב ִענְיְנֵי ְצ ָדקָהָ ,היָה ּדֹופֵק ַּב ֶּדלֶת,
יע ׁשֶהוּ א הוֹ ֵל ְך,
ָה וּ מוֹ ִד ַ
ְמ ַבּקֵׁש ְסלִיח
9ף ִּבזְ ַמּנִים קְבּועִים ֶׁשּיְָדעָה ֶׁשהּוא
$מּור ָל ֶלכֶת.

העלון לעילוי נשמת:

לכן היצר הרע נותן לאדם לקיים כל מיני מצוות
ובלבד שלא יעסוק בתורה .אך מצינו שלימוד תורה
אינו מועיל כאשר יש שנאת חינם" :מקדש שני
שהיו עוסקין בתורה ,במצות ובגמילות חסדים ,מפני
מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם".
לא רק על החסד יש להודות ,אלא על
המצב הקשה של המשפט שקדם להצלה.
הגאון רבי יהודה צדקה ז"ל היה מסתובב בין
צדיקי ירושלים בהיותו נער צעיר כדי לקבל ברכתם
שיעלה ויצליח בתורה וביראת שמים כשאיפתו .כשעלה
האדמו"ר מגור בעל ה "אמרי אמת" זצ"ל מפולין
לירושלים .שמע על כך אימו הצדקת של רבי יהודה
ושלחה את בנה להתברך מפי הצדיק.
בהגיעו אל ה "אמרי אמת" שאלו האדמו"ר " :התדע
לענות לי מדוע במסכת שבת ישנן דווקא כ"ד
פרקים" הנער יהודה ,שהיה עדיין צעיר לימים ,לא ידע
תשובה על כך ,אמר לו האדמו"ר" :לך תחפש תשובה
ותענה לי" .מיד הלך הנער יהודה אל הגאון המקובל
בעל "כף החיים" וקיבל את תשובתו" :כ"ד פרקים
כנגד עשרים וארבעה תכשיטים שהחתן נותן לכלה ,כפי
שכיוון רבינו הקדוש -רבי יהודה הנשיא לחבר כ"ד
פרקים במסכת שבת כדי לקשט את השבת הנקראת
כלה מלכתא בכ"ד קישוטין.

"לא תחרוש בשור ובחמור
יחדיו" טעם האיסור הוא כי
החמור חלש מן השור,
ובשעה שהוא נאלץ להלך
רתום עם השור ,נגרם לו צער
רב ,שהוא למעלה מכוחותיו.
בדוק את עצמך טוב ובוודאי תמצא שיש בך
מומים ופגמים לרוב ,ואף על פי כן,
אתה אוהב את עצמך -כך עליך לאהוב גם את
רעך על אף כל המומים והפגמים שאתה
מוצא בו -אהבה בלתי מוגבלת

הדבר שהיצר הרע מפחד ממנו יותר מכל הוא
לימוד התורה הקדושה ,שהרי הקב"ה אמר:
"בראתי יצר הרע ,בראתי לו תורה תבלין",

תכלית הניסים היא
לחדש לישראל
מצב אחר,
לרומם אותם
מהמהלך הטבעי.

וטעם נוסף :כ"ד פרקים כנגד כ"ד ספרים שבתורה,
נביאים וכתובים כדי לרמז ,שכל השומר שבת כהלכתו
כאילו קיים את כל התורה כולה" .כשחזר רבי יהודה
אל האדמו"ר מגור עם התשובה הנפלאה ,הביע
האדמו"ר את שביעות רצונו והאציל עליו מברכותיו
החמות ,שיצליח בתורה וביראת שמים ,ואף נתן לו
מטבע קטנה לשמירה ולהצלחה.

נקודה למחשבה ִסּפֵר ָמרָן ָהרַב ׁ ַש ְך זצ"ל ּכִי ָׁשמַע ֶׁש ַהּגָאֹון ַרּבִי יוֹ ֵסף ַחי ִּים זוֹ נֶנְ ֶפ ְלד זצ"ל
ָׂשית ּבִימֵי
ִׁשאֲלּו אֹו ָת ְך מֶה ע ִ
ֲׁשר ּתָבֹואִי ִּב ְפנֵי ּבֵית ּדִין ֶׁשל ַמ ְעלָה ,וְי ְ
ֲׁשר ָל ְךּ ,בְטּו ַחנִי ּכִי ִּתזְּכִי ְלגַן ֵעדֶןַּ ...כא ֶ
ִׁשּתֹוַּ " :בא ֶ
$מַר ַּפעַם ְלא ְ
ָׁשיבִי
ְׁשב ַּת ְלמִיד ָחכָם?' ,אּולָם ְּ 9ת ּת ִ
ִׁשאֲלּו ְך' :וְכִי זֶה נֶח ָ
ַחּיַיִ ְך – ֲהרֵי ֶׁשְּ 9ת ּתֹא ְמרִי ָלהֶם ּכִי ִּכ ַּב ְד ְּת ַּבעַל ַּת ְלמִיד חָכ ָם .וְהֵן ְ $מנָם ֶׁשּי ְ
ִּׁשה ּפְׁשּוטָה ְּ 9ת ,אֵינֵ ְך לֹו ֶמדֶת ּתֹורָה ,וְלֹא ָהיְתָה ָל ְך ּכָל ֶּד ֶר ְך ְל ָברֵר אֶל-נָכֹון אִם ַּב ֲע ֵל ְך ַּת ְלמִיד ָחכָם הּוא אֹו לֹא...
ָלהֶם ּכִי א ָ
ֲׁשר יָדְעּו ְל ַסּפֵר ּכִי ַּב ֲעלִי ַּת ְלמִיד ָחכָם הּוא ,וְָלכֵן ִּכ ַּב ְדּתִי אֹותֹו!'""...אֵין
ַּׁשמּועֹות א ֶ
' ְּבלֵית ְּב ֵררָה' – ְּ 9ת ִּת ְט ֲענִי – ' ִה ְס ַּת ַּמ ְכּתִי עַל ה ְ
ֲׂשיִ ְך
ָׂשית אֶת ּכָל ַמע ַ
ָׁשיב ָל ְך? הֲלֹא ֶּב ֱאמֶת ְּ 9ת ע ִ
לִי ּכָל ָספֵק" – הֹוסִיף הַגרי"ח – "ּכִי ַט ֲע ָנ ֵת ְך ּת ְִת ַק ּבֵל ...וְכִי מַה ּיּוכְלּו ְלה ִ
ֲׁשר ָהיָה ְּביַָדיִ ְך! ּכְלּום יָכלְֹ ְּת ַלעֲׂשֹות יֹותֵר ִמ ָּכ ְך?""אּולָם חִּדּוׁש נֹוסָף יֵׁש לִי
מִּתֹו ְך ַּכּוָנָה טֹובָה ּוטְהֹורָהְּ ,ב ִה ְס ַּת ֵּמ ְך עַל ַהּמֵידָע א ֶ
עֲבּו ֵר ְך– "...
ֵיׁשב עִם ַה ַּצּדִיקִים ֶׁש ַעטְרֹותֵיהֶם
ִיע ְל ַגן ֵע ֶדן וְל ֵ
אנִי ְל ַה ּג ַ
ְׁשי ְך הַגרי"ח אֶת ְּד ָברָיו – "וְהּואּ ,כִי ִּבזְכּו ֵת ְך – ֶאזְּכֶה 9ף ֲ
ִהמ ִ
ֶת ֶע ְר ּכִי
ֲׁשר יֹו ֵד ַע ֲאנִי א
ְׁש ְּל ַע ְצמִיַּ ,בא ֶ
ָאׁשיהֶם' ...וְכָל ָּכ ְך ָלּמָה?' – ְּ 9ת ׁשֹו ֶאלֶת? ּו ְבכֵןַ ,הּתְׁשּובָה הִיא ּפְׁשּוטָהְ $...מנָם ֲאנִי ּכ ֶ
ְּבר ֵ
ַּׁשבּו ּבֵיתַ -הּדִין וְיְִגמְרּו אֶת ּדִינִי –
ֲׁשר יִ ְתי ְ
ָה ֲא ִמ ּתִי – לֹא אּוכַל ִלטְעֹן ִּב ְפנֵי ּבֵית ּדִין ֶׁשל ַמ ְעלָה ּכִי ַמּגִי ַע לִי ְל ִה ָּכנֵס ְלגַן ֵעדֶןַּ ...כא ֶ
הֵם ְּבוַּדַאי יְַכרִיעּו ּכִי אֵין לִי ּדֵי זְכֻּיֹות ְּכדֵי ֶׁשאּוכַל ִלזְּכֹות ְל ַמּתַן ְׂש ָכרָם ֶׁשל ַצּדִיקִים...
ֲׁשר רֹו$ה ֲאנִי אֶת ַּב ֲעלִי עֹומֵד ֵמ ֵעבֶר
חֹוׁשבִים ּ9תֶם ּכִי יִ ְהיֶה זֶה ּגַן ֵעדֶן עֲבּורִי – ַּכא ֶ
אּולָם $ז ּתָבֹואִי ְּ 9ת וְ ִת ְט ֲענִיַ ' :האִם ֶּב ֱאמֶת ְ
ֲׁש ְבּתִיו
ֲׁשר ח ַ
ַלָּגדֵר וְׁשֹו ְמרֵי ַהּגַן אֵינָם ַמּנִיחִים לֹו ְל ִה ָּכנֵס? ּו ִב ְכלָלַ ,ה ִאם יִ ָּתכֵן ּכִי ֲאנִי ֶאזְּכֶה ְלגַן ֵעדֶן מִּׁשּום ׁש ֶּס ִּי ְַע ּתִי ְל ַב ֲע ִלי א ֶ
ְל ַת ְלמִיד ָחכָם – וְאִּלּו הּוא ַעצְמֹו יִירַׁש ָחלִילָה ּגֵיהִּנֹם?'"וְכָאן" – ִסּיֵם הַגרי"ח – "ׁשּוב יְכֹו ַלנִי ִלהְיֹות ּבָטּו ַח ּכִי טִעּונַיִ ְך יִ ְת ַק ְּבלּו
ֲׁשר ַּב ֲע ֵל ְך נָמֵק ְּבאֵׁש ַהּגֵיהִּנֹם?
ַּׁשכִינָה ַּכא ֶ
ֵיׁשב וְֵלהָנֹות ִמּזִיו ה ְ
ִּב ְפנֵי ּבֵית ַהּדִיןֶׁ ...ש ֲהרֵי ְ $מנָם ּכֵןּ ,כְלּום ּגַן ֵעדֶן הּוא זֶה – ל ֵ
ִיׁשיבָה ֶׁשל ַמ ְעלָה,
רות ְל ַמ ְל ֲאכֵי מָרֹום ּכִי יְַכנִיסּו 9ף אֹותִי ל ִ
ָל ּב ְֵר ָרה חוּ ץ ִמ ְלהוֹ ֹ
ּו ְלפִי ָכ ְך ,לֹא ִּת ְהיֶה ִּב ְפנֵי ַה ַּדּיָנִים ּכ
עַל ְמנָת ֶׁשּיְהֵא ְׂש ָכ ֵר ְך ָׁשלֵם ּו ְמ ֻתּקָן!"...

כך צריך כל אדם ,לעודד ולחזק את אשתו ולהעריכה ביותר) ...העורך(
זכותם תגן עלינו
רבי יהונתן אייבשיץ
רבי אליהו לופיאן
רבי עבדאללה סומך

גם לאחר שהנהיג את נשיאותו ברבים לא הניח רבי
ארון לייב זצ"ל מידו את מידת הענווה ,אשר מאז
היתה נר לרגלו ואור לנתיבתו.
מסופר כי פעם בעת שוכבו על יצעו לנוח ,נכנסה
אליו אימו הצדקנית אשר היתה כבר זקנה
מופלגת ,והבחינה ברגליו כי נפוחות ביותר הנה,
מחמת סיגופים שונים שסיגף את עצמו .החלה האם
גונחת מליבה ונאנחת על שכך ראו עיניה.
נענה ואמר לה" :וכי מה לך להצטער?! אם כואבות
רגלי ,אות הוא שאוכל אני ושותה כדבעי ,כי על כן
נעשיתי בעל בשר! "...הוי בני ,בני! -נענתה לו
הצדקנית -כלל זה יהיה מסור בידיך :כאשר המקום
הינו חלק ומקום אחד גבוה מחברו -הרי זה נפוח! כך
מקובלני מאימי הצדקת -כאשר אחד גבוה מחברו-
כלומר ,מתגאה על חברו ,הרי זה נפוח!

בעל :למה את עושה קציצות
בגודל שונה ?
אשה :אתה הרי אתה
ביקשת לגוון באוכל

לאחר הסתלקות אביו -רבי
מאיר זצ"ל הגדול מפרימישלאן,
בשנת תקל"ג ,הוכתר רבי
אהרון לייב זצ"ל ,בעל כורחו,
למלא את מקומו .אחיו הצעיר
ממנו ,הצדיק הקדוש רבי דוד,
החל להנהיג עדת חסידים
בקאלוש הסמוכה לפרימישלאן,
ואילו אחיו אחר ,רבי פסח
חסיד ,נודע כאיש קדוש ומורם
מעם ,אולם לא נהג ברבנות.
שפל ברך ועניו באמת היה רבי
ארון לייב ,אשר האמין בכל ליבו
כי הרבה לחטוא ולפשוע עד לאין
ערוך .עלייתו על כס ההנהגה
היתה איפוא כפויה כגיגית,
ולכל היותר ניאות להסכים ,כי
זכות אבות מסעייתו.
רשימת תפוצה
info@hamaor.net

עבודת ה' השלמה,
כוללת ,את הצורך
לקיים גם את רצון ה'.

השור הוא
מעלה הגירה
ולועס כל הזמן,
והחמור אינו
מעלה גירה.
כשהחמור חורש
עם השור נדמה
לו שהשור אוכל
כל הזמן ואילו
הוא רעב

ומתענה,
ויש בכך משום
צער בעלי חיים.

שו"ת חֲ ַתם סוֹ ֵפר זצ"ל ְ " :ל ַסּפֵר
ְׁשבַח ַצ ִּדיקִים הִיא ִמ ְצוָה
ּב ֶ
ּגְדֹולָה".אֲבֹותֵינּו ִסּפְרּו לָנּו ֶׁש ַּלמְרֹות ֶׁשּכָל
ְרָגעָיו ֶׁשל ַרּבֵנּו ַה" ֲחתַם סֹופֵר" הָיּו
ְׁשיבָתֹו
ָׁשים ְל ַהנְ ָהגַת ְק ִהּלָתֹוַ ,הנְ ָהלַת י ִ
ֻמ ְקּד ִ
וְהֶ$רַת ְּפנֵי ֵּתבֵל ִּבתְׁשּובֹותָיו – ִה ְקּדִיׁש
ִמ ּז ְַמ ּנוֹ ַה ּיָ ָקר ְּבכָל ִהזְ ַּדּמְנּות ְל ַסּפֵר ְל ָבנָיו
ִׂש ָראֵל.
ִּׁש$ר ּגְדֹולֵי י ְ
וְ ַת ְלמִידָיו ֵמרַּבֹותָיו ּומ ְ
ש ְֵך ּכָל– ּכ ְָך
היָה מוֹ ׁ
ּו ַפעַם 9חַת ֵארַעֶׁ ,ש ָ
ְׁשּבַת קדֶֹׁש ּבַחרֶֹף ,עַד ֶׁשּבָאּו
ּב ְִס ּפוּ ָריו ּב ַ
וְ$מְרּו – רַּבֹותֵינּוִ ,הּגִי ַע זְמַן ִמנְחָה.

על כל אחד מוטלת החובה,
להשתמש בכל מה שניתן לו
לעבודת ה'.

אותה חמימות דקדושה שלא לא פגה ממני עם היום ".לימים סיפר
רבנו כי גיסו החורג הגה"צ הרב כץ זצ"ל אב"ד מונטריאול ,סח לו
בהתפעלות ,כי אותה שעה שישבו שני הצדיקים כשידיהם אוחזות זו
בזו ,נראה עמוד אש חופף עליהם מעל ראשם .תמונתו של האדמו"ר
רבי יואל זצוק"ל ,קישתה את סוכתו של רבנו שהיה מביט בה בשקיקה
עוד ועוד .בהתפעלות גדולה הצביע עליה ואמר לבני ביתו" ,ראו
נא ,צורתו כשל תינוק שלא טעם טעם חטא"...

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

הרה"ג ראובן אלבז

שליט"א.

דו ׁש וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָ ּדבָ ר וְ ׁ ָשב ֵמאַ ח ֲֶר ָ
וְ הָ יָה ַמ ֲחנ ָ
יך )דברים כג ,טו(.
ֶיך ָק ֹ
מרגלא בפומיה דהמקובל הצדיק רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל שמקור הקדושה הוא
בעיניים ורמז לכך בפסוק אַ ּיֵה הַ ְ ּק ֵד ׁ ָשה ִהוא ָ ֽב ֵעינַיִ ם )בראשית לח ,כא( ,היכן הקדושה
נמצאת? בעיניים ,אדם ששומר את עיניו בקדושה הקב"ה נמצא איתו ,מגן ושומר עליו
הוא ְמרוֹ ִמים יִ ְׁש ּכֹן ֶ ...מלֶ ְך ְּבי ְָפיוֹ ּ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינ ָ
ֶיך
מכל פגע ,וְ עֹצֵ ם ֵעינָיו ֵמ ְראוֹ ת ְּב ָרעּ ,
)ישעיה לג ,טו-יז(.

את העיניים צריך לשמור מכל משמר שלא להסתכל חלילה בדברים אסורים ,כיון
שהכל תלוי בעינייםֵ ,עינִ י ֵעינִ י י ְֹר ָדה ּ ַמיִ ם )איכה א ,טז( ,הסתכלות אחת לא נכונה כבר
יכולה להוריד את האדם ,וְ ָע ִ ׂ
ית ַמעֲ ֶקה לְ גַ ּג ֶָך )דברים כב( -אלו העיניים ,תכסה ותשמור
ש ָ
אותם היטב ,מדוע? ִּכי יִ ּפֹל הַ נּ ֹפֵ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו ,..משם יכולה להיות חלילה ירידה גדולה,
ית ּ ַב ּ ִׁש ְביָה ,תחילה מעידת האדם היא בראיה ,ולהיפך אדם ששומר את עיניו זוכה
וְ ָר ִא ָ
שהקב"ה נמצא עמו ומגן עליו ,וְ לֹא יִ ְראֶ ה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָ ּדבָ ר וְ ׁ ָשב ֵמאַ ח ֲֶר ָ
יך )דברים כג ,טו(.
ונספר ,בחור מישיבת "הנגב" בנתיבות נסע באוטובוס והתיישב באחד המושבים
לבדו ,לאחר כמה דקות עלתה אשה שהתלבשה בחציפות ובחוסר צניעות והתיישבה
לידו .הבחור רצה לשמור על קדושתו ולא להיכשל בעיניו ומיד עבר להתיישב במושב
האחורי של האוטובוס ,ולאחר מספר דקות נפלה עליו תרדמה פתאומית ובחלום הוא
שומע קול מדבר אליו ומודיע שיש מטען חבלה מתחת למושבו באוטובוס ,ועליו
להתריע על כך במהרה.
התעורר הבחור בבהלה ,ומיד רץ להודיע על כך לנהג ,שהזמין מיד את אנשי ההצלה
שניטרלו את מטען החבלה ברגעים האחרונים .לאחר כמה ימים ניגש חבלן המשטרה
אל אדוננו הצדיק הבבא סאלי זצ"ל וסיפר לו בגאווה שניטרל את מטען החבלה והציל
אוטובוס שלם ,אך הרב דחה דבריו ואמר שלא המשטרה הצילה את אנשי האוטובוס,
אלא אותו בחור ששמר את עיניו הוא זה שהציל את כולם!
יהי רצון שנזכה להרבות קדושה וטהרה בעם ישראל
ונזכה בקרוב לגאולה השלימה ,אמן.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

ִּׁשה,
ַר ּבִי ַא ְריֵה ֵלוִין זצ"ל ָּדרַׁש ַּפעַם ְּבבֵית ַה ְּכנֶסֶת ְּב ִענְיַן ּכְבֹוד ָהא ָ
ָׁשה ָהיָה נֹו ֵכ ַח ּגַם ַהּגָאֹון ַרּבִי אִיסָר זְַל ָמן ֶמ ְלצֶר זצ"לַּ ,בעַל " ֶאבֶן
ּו ַב ְּדר ָ
ִיׁשר
יסר זַ ְל ָמן ְל ַרּבִי ְ 9ריֵה וְ$מַר לֹו" :י ַ
ָׁשה ָּפנָה ַרּבִי ִא ָ
הָ$זֶל"ּ .בְתֹם ַה ְּדר ָ
ְנֹוׂשא ּכֹה
ָׁשה ַהּנִ ְפלָ$ה וְעַל ַהחִּזּוק ֶׁשּנָ ַת ָּת לִיֶׁ ,שעֹו ַר ְר ָּת אֹותִי ל ֵ
ּכחֲֹ ָך עַל ַה ְּדר ָ
חָׁשּוב" .נִ ְבהַל ַר ִּבי ְ 9ריֵה וְ$מַר" :חַס וְ ָחלִילָהּ ,כְבֹוד ָהרַב ,לֹא נִ ְת ַּכּוַנְּתִי
ֵאלֶי ָך ,מִי ֲאנִי ֶׁשאמַֹר ִּד ְברֵי מּוסָר ִלגְדֹול הַּדֹור"ָ .ענָה לֹו ַרּבִי אִיסָר זְַלמָן:
יך ְל ִה ּז ֵָהר יֹותֵר ּו ְל ַד ְקּדֵק ֶׁשּלֹא ְל ַצעֵר אֶת
אנִי ָצ ִר ְ
"9ף עַל ּפִי כֵןּ ,גַם ֲ
ִׁשּתִי".
אְ
ְׁשּכֹותֵב ֲאנִי אֶת
וְהֹוסִיף וְ$מַרַּ " :כּיָדּו ַע ְל ָךַ ,ה ְּכתָב ֶׁשּלִי אֵינֶּנּו ּבָרּור ְּכלָלּ ,וכ ֶ
ש ְּתִי
ָב ,וְעַל ּכֵן ִא ׁ
ְס ָפרַי אֵין ַה ַּסּדָר ְּבבֵית ַהּדְפּוס יָכֹול ְל ַפ ְענֵ ַח אֶת ַה ְּכת
יוֹ ׁש ֶֶבת ּו ַמ ְעּתִיקָה אֶת ְּכ ָתבַי ,וְ ַעל ּפִי ַה ְע ָּת ָקתָּה ְמ ַסּדֵר ַה ַּסּדָר אֶת ַה ֵּספֶר.
ַּׁשל
וְהֹואִיל וְיֹו ֵד ַע ֲאנִי ֶׁש ַה ְּכ ָתבִים עֹו ְברִים ְּכתִיבָה נֹו ֶספֶתִ ,ל ְפ ָעמִים ֲאנִי ִמ ְתר ֵ
ִׁשּתִי ְצרִיכָה ְל ִהתְּ9מֵץ ּו ְל ָהבִין אֶת
וְכֹו ְתבָם ִּב ְכתָב לֹא ּכָל ָּכ ְך ּבָרּור ,וְא ְ
ִׁש ַּתּדֵל וְִלכְּתֹב ּבָרּור ְּכפִי יְָכ ְלּתִי ְּכדֵי
ַהּכָתּובּ .ו ֵמ ַעּתָה ִק ּב ְַל ּתִי ַעל ַע ְצ ִמי ְלה ְ
ְל ָהקֵל ָעלֶי ָה אֶת ְמלֶאכֶת ַה ַה ְע ָּתקָה

לעילוי נשמת:

רבי משה מנדל זצ"ל העריץ עד מאוד את האדמו"ר
הקדוש רבי יואל מסאטמר זיע"א .בעת שהאדמו"ר מסאטמר
שהה בבני ברק נסע רבנו לשחר פניו .המקום היה הומה אדם שבאו
להסתופף בצל הרבי מסאטמר .רבנו שגם הוא הגיע לקבל את פני רבו,
בענוותנותו הרבה נעמד בדוחק רב בקצה החדר.
אך כשראהו הרבי קראו אליו מיד וביקש כי יפנו מקום .והיה מספר,
"בזמן שישבתי מול הרבי ,תפס את ידי בידיו הקדושות כל מהלך
השיחה ,חשתי קדושה עצומה ,נפל עלי פחד ומורא עד שלא
יכולתי לפצות פה.

אותה הכנעה
ורכות הן
שנותנות לבית
היהודי את החוזק
והאיתנות
שהחזיקה אותו
לאורך הדורות.
כאשר מחד
האישה מכבדת
את בעלה כמו
מלך והבעל
מכבדה יותר
מגופו.

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

רבי שמשון פנקוס זצ"ל
היה חוזר ואומר כי לפעמים
יושבים שני בחורים או אברכים
זה לצד זה ,שניהם לומדים
ומתפללים ,ולבסוף זה יוצא גדולה
וזה לא.
והיה אומר :מקובלני מרבותי ,זה
שעבד על הקדושה יצא
לגדולה ,ולעומתו השני שפיחת
בעבודתו ,נשאר כמו שהוא.
כל העלוניםhamaor.net :
מחנה ריכוז ,בשנות הזעם עם
התקרבות חג הסוכות ,חפץ היה
לייב ליפשיץ לקיים מצוות
סוכה כהלכתה ,למרות שידע שאם
ייתפס בכך דינו להישלח מיד
להשמדה.טיכס עצה עם חבריו,
כיצד לבנות סוכה שניתן
להסתירה ,הוחלט לבנות סוכה
מינימלית ,רק אז הבין את דברי
חז"ל ,כי אמרו בסוכה באורך על
רוחב  70ס"מ וגובה מטר -כשרה.
ב"תוקף" היותו נגר במחנה אסף
כמה קרשים ,מהם בנה סוכה
כשרה שניתנה לפירוק מיידי ,וזו
הוסתרה בין שני צריפים.
בהגיע ליל חג הסוכות ,חמק עם
חבריו אל הסוכה שם בירכו כל
אחד בנפרד "לישב בסוכה"
ו"שהחיינו" ,על חתיכת קליפה
של תפוח אדמה מיד .לאחר
קיום המצווה פירקו את הסוכה
מאימת הצוררים.

"לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו"  .טעם איסור
לבישת בגדי שעטנז הוא כי בגדי הכוהנים עשויים
שעטנז  -צמר ופשתים יחדיו .לפיכך נאסר על זר
ללבוש שעטנז ,שכן אסור לזר ללבוש בגדי כוהנים.
 400נוסעים יושבים במטוס וממתינים .הדלת נפתחת
ושני אנשים ,לבושים בחליפות טייסים ,נכנסים פנימה.
אחד מובל ע"י כלב נחייה והשני עם מקל עוורים.
צחקוקים עצבניים נשמעים פה ושם ,אך שני האנשים
נכנסים לתא הטייס וסוגרים את הדלת .המנועים מתחילים
לפעול .המטוס מתחיל לרוץ על המסלול ,והאנשים
מבינים ,שהוא רץ היישר אל תוך האגם שבקצה המסלול.
כאשר מתחיל להיות ברור שהמטוס לא ימריא ,ושהם
עומדים לצלול לתוך המים ,זעקות היסטריות ממלאות את
חלל תא הנוסעים.
בדיוק באותו הרגע ,המטוס ממריא אל על.
טייס המשנה פונה לטייס הראשי ואומר:
אני אומר לך בוב ,אם יום אחד הם יצרחו
מאוחר מדי ,אנחנו כולנו נהיה באגם....

