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יוצא לאור להעמקת התורה ועמלה
עורך :יובל דהאן נ"י 050-4194600
מספר חברו של רבנו יעקב יוסף זצוק"ל
לספסל הלימודים" :זוכר אני את הילד יעקב בכיתה
כשהוא לומד שעות מבלי ניע וזיז.

רק מי שלוקח סיכון והולך
רחוק ,מגלה עד כמה רחוק
הוא יכול להגיע.

לא התפתה למשחקים ,אלא הביע נחישות להשלים
את חק למודיו שראה אותם כנחוצים.
אגב ,מעולם לא שמענהו מתיהר ביחוסו הרם
–כבן מרן היביע אמר זצוק"ל.

"נתון תיתן לו ,ולא יֵרע לבבך בתיתך
לו" "נתון תיתן" – מה שאתה נותן לעני הוא
דבר שכבר נתון לו מן השמים ,ואתה אינך
אלא שליח להולכה.
וכן "עזוב תעזוב" – העזרה שאתה מגיש
לחברך היא כבר דבר הנעזר לו מן השמים,
אלא שנתגלגלה זכות לידך לעזור לו.

כבר כילד בכיתה ,שרתה על פניו אצילות מיוחדת.
גם כאשר פגעו בו,לא השיב חמה".

מסילת ישרים :
" ִהּנֵה ִמּמַה ֶּׁשּיֹועִיל ַה ְרּבֵה ִלקְנֹות
ַה ֲחסִידּות ,הּוא ּגדֶֹל ַה ִה ְס ַּתּכְלּות וְרֹב
ֲׁשר יַ ְרּבֶה הָדָם
ַה ִהתְּבֹונְנּותּ ,כִי ַּכא ֶ
ְל ִהתְּבֹונֵן עַל ּגדֶֹל רוֹ ְממוּ תוֹ ִי ְת ּב ַָר ְך,
וְ ַת ְכלִית ְׁשלֵמּותֹו...
ֲׂשה
וְכֵן ּתֹועִיל ַה ְּקרִיה ְּבסִּפּור ַמע ֵ
ֲׁשר ּבָאּו ָׁשם,
ַה ֲחסִידִים ּבָּDגָדֹות א ֶ
ַּׂשכֶל
עו ְר ִרים אֶת ה ֵ
ֶה ְמ ֹ
ּכִי ּכָל ֵאּל
ֲׂשיהֶם
ְל ִה ְתיַעֵץ וְַלעֲׂשֹות ְּכ ַמע ֵ
ַהּנֶ ֱח ָמדִים ,וְזֶה מְבֹר".

אמנם מעולם לא היה מי שהוא אפיקורס
באמת .כל מי שפקר
ידע בפנים בקרב ליבו שמתעלם הוא מן
האמת ומה שאינו רואה ואינו שומע היינו
שאינו רוצה לראות ואינו רוצה לשמוע.

אהבתו לתורה

דע! היום שנתרבו הניסיונות בחיים ,הבאים להפריע
לאדם להתנהג בדרך התורה בחייו ,ולכן מאידך היום מי
שעובר בהצלחה את הניסיונות ,ורוצה לשוב בתשובה,
שכרו רב מאד ''יותר'' מכל התקופות.

נקודה למחשבה ֵסמֶל ֶׁשל דָם ַה ַּמ ְקרִין מִּדֹות טֹובֹות – ָּכ ְך רָאּו אֹותֹו ַמ ֲערִיצָיו ָה ַרּבִים
ָׁשים ּבָאפֶֹן ַהּנָכֹוןָּ ,ת ַמ ְך ָּבהֶם
ַּנֹוׂשא ' ְׁשלֹום ַּביִת' .הּוא ִה ְתוָה לְזּוגֹות ֶּד ֶר ְךִ ,הנְחָה ֲאנ ִ
ַה ְרצָאֹות רַּבֹות ִה ְקּדִיׁש ַרּבִי נִ ִּסים יָגֵ ן זצ"ל ל ֵ
ִׁשּתֹו יֹותֵר מִּגּופֹוָ ,עזַר לָּה וְ ִהּוָה
ֲׁשר עָלּו עַל ֶּד ֶר ְך ַה ֶּמ ֶל ְך .נֶ ֱאמָן ַלּנֶ ֱאמַר "נָאֶה ּדֹורֵׁש וְנָאֶה ְמ ַקּיֵם"ִּ ,כּבֵד אֶת א ְ
וְעֹודֵד אֹותָם ,עַד א ֶ
ֵס ֶמל וְ ֻדו ְג ָמה ְלכָל מִי ֶׁש ִּבּקֵׁש ִלרְאֹות ּכֵיצַד ִמ ְתנַ ֶהלֶת זּוגִּיּות ְמיֻ ֶחדֶת ְּב ַביִת ֶׁשל ּתֹורָה.
ָׂשה ּבָּהַ .למְרֹות זֹאת הּוא נָטַל עַל ַעצְמֹו אֶת
ֻּׁשב ִּב ְקפִידָה וְכָל ַּדּקָה ּבָרּור מַה ּיֵע ֶ
ָׁשה ָהיָה ִלמְצֹא דָם עָסּוק יֹותֵר ִמּמֶּנּוֶׁ ,שּזְמַּנֹו ְמח ָ
קֶ
עֹל ַה ְּקנִּיֹות ּבַּבקֶֹרּ ,ולְDחַר ַה ְּת ִפּלָה – עַל Dף ֶׁש ִּמהֵר ְללִּמּודֹו וְַלעֲבֹודַת הַּקדֶֹׁש – ָהיָה נִ ְכנָס ַלּמַּכלֶֹת וְעֹו ֵר ְך אֶת ַה ְּקנִּיֹות ַהּנְחּוצֹות,
ְׁשר ְל ַר ֲעיָתֹו לִּטֹל עַל ַע ְצמָּה
ֲׁשר נָחּוץ ָהיָה ַּב ַּביִת ,וְלֹא ִאפ ֵ
ְּכדֵי ֶׁש ְּל ַר ֲעיָתֹו וְלִי ָלדָיו לֹא יֶ ְחסַר ָּדבָרָּ .תמִיד הֹו ִׁשיט יָד ְמ ַסּיַעַת ְּבכָל א ֶ
ַּׁשּבָת ָּב ֲאוִירָה ַה ְמרֹו ֶממֶת ֶׁשל
ִׁש ַּפחַת יָגֵןּ ,ו ִבּקְׁשּו ִלטְעֹם אֶת ה ַ
עמֹס ָה ֲעבוֹ ָדה ָה ַרּבָה .אֹו ְרחִים ַרּבִים ִה ְת ַּדּפְקּו עַל ֶּדלֶת ּבֵית מ ְ
ָל ֶ
אֶת ּכ
ִׁש ָּפחָה
ִׁש ָּפחָה ִמ ְסּפָר רַב ֶׁשל אֹו ְרחִים – ְּבנֵי ַהמ ְ
ַּׁשּבָת ֶׁשל ַהּמ ְ
ְׁש ְלחַן ה ַ
ְמ ָקרֵב ָהרְחֹוקִים ַהּיָדּו ַעָּ .כ ְך ָקרָה ֶׁש ְּפ ָעמִים רַּבֹות ֵהסֵּבּו ל ֻ
ִׁשּפָחֹות וִיחִידִים ,וְחֹוזְרִים ִּבתְׁשּובָהְ ,צעִי ִרים ּו ְמ ֻבָּגרִיםִ .מ ְצוַ ת ַה ְכ ָנ ַסת אוֹ ְר ִחים ָהיְתָה ֲחבִיבָה ָעלָיו מְאֹדְ D ,ך הּוא
ַה ֻמ ְר ֶחבֶת מ ְ
ּומֹוׁשיט יָד ְל ֶעזְרָה,
ִׁשּתֹוִ .ל ְפנֵי ּכָל אֵרּו ַח ָהיָה נִ ְרּתָם ְּב ַעצְמֹו ִ
ֶׁשּבֹון ּכֹחֹותֶי ָה ֶׁשל א ְ
לֹא ִה ְסּכִים ֶׁשהִיא ּתָבֹוא עַל ח ְ
ֻׁש ֶלמֶת"ָּ ,כ ְך ָהיָה נֹוהֵג ְל ַה ְסּבִירְּ .בכָל לֵיל ִׁש ִּׁשי ָהיָה ַרּבִי
" ֶׁשּלֹא יִ ְתוַּסֵף ָלּה נֵטֶל רַב ,וְאִם הִיא ִּת ְת ַעּיֵף אֹו ֵּת ָחלֵׁשַ ,ה ִּמ ְצוָה לֹא ִּת ְהיֶה מ ְ
קד ֹׁש!" ָהיָה ַמ ְלהִיב
ֶ
ש ַּבַת
ּבנִּצּוחֹוִ ".ל ְכבוֹ ד ׁ
נִּסִים ְמ ַכּנֵס אֶת יְָלדָיו ַּב ִּמ ְטּבָחּ ,ו ְב ַצוְּתָא הָיּו קֹו ְלפִים יְרָקֹות ּו ְמכִינִים ָס ָלטִים ְט ִרּיִים ְ
ְׂש ְמחָה,
ְהֹוׁשטַת ַה ֶעזְרָה מִּתֹו ְך ִה ְת ַלהֲבּות ו ִ
ֲׂשה ֶׁשל ּכִּבּוד הֹורִים ּו ִמ ְצוַת ַה ְכנָסַת אֹו ְרחִים!" ַה ֲהוַי ֶׁשּנֹוצַר ּב ָ
אֹותָםְּ " ,ת ַכּוְנּו ְל ַקּיֵם ִמ ְצוַת ע ֵ
ָׁשים ַרּבִים ֶׁשאֹותָם ֵקרֵבִ ,ה ּבִיטוּ ּב ְַה ֲע ָר ָכה ַרּבָה
ִׁש ַּפ ְחּתִי מָתֹוק ,זְמַן רַב לְDחַר ֶׁשּנָמֹוגּו נִיחֹוחֹות ַה ַּמ ֲא ָכלִיםֲ .אנ ִ
ִלּוָה אֹותָם ְּבנִיחֹו ַח מ ְ
עַל ַה ַּת ְלמִידָ -חכָם ּו ַמ ְרּבִיץ הַּתֹורָה ַהּיָדּו ַעֶׁ ,ש ָהיָה טֹו ֵר ַח ְּב ֶעזְרָה ַּב ֵּסדֶרַּ ,בּנִּקָיֹון ּו ַבּבִּׁשּול ִל ְקרַאת ַׁשּבָתָּ .כ ְך נְִגלָה ֲאלֵיהֶם ֵחלֶק נֹוסָף
ֱנֹוׁשי ֶׁשל ּדְמּותֹו ַה ְמיֻ ֶחדֶת.
ַּב ָּפזֶל ָהא ִ

"לא המדרש עיקר אלא המעשה"
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טובה גשמית
ובפרט טובה
רוחנית.

בעל ה''שומר אמונים'' זצ''ל אמר
שכשאדם הולך ברחוב ונזדמן לפניו
הסתכלות אסורה ,ומתגבר על יצרו
ועוצם עיניו מראות ברע ,ואינו מסתכל,
''אז הוא שעת רצון בשמים'',
וכל מה שהאדם ההוא יתפלל אז ויבקש
מאת השי''ת,
''סגולה שתפלתו תתקבל לרצון'' !

דמותו של הגאון הצדיק רבי עמרם ציון חי
אזולאי זצ"ל היתה למופת של שקידה עצומה
ובלתי-נלאית בתורה .לא היה לו בעולמו אלא עמל
תורה בלבד .את כל עתותיו ושעותיו ,גם בימי צר
ומצוק ,הקדיש רבי עמרם לתורה' .המתמיד של
פורת יוסף' ,כנוהו הכל בערגה .ולאחר שנסתלק
השמימה ,התבטאו גדולי הדור בכאב אחר מיטתו:
"משמת רבי עמרם-בטלו השקדנים!"...
מי היה רבי עמרם ומהיכן ספג את
שמכוחה בחר להתמיד בה ולהשקיע את כל כלו
וישותו בה .גם רבנו יעקב יוסף זצ"ל חקר בזאת.
הוא ביקש לצעוד בשבילי בית חמיו הגדול ,בעצמו,
והוליך אחרים בדרך זו ,לשם כך הקדיש מזמנו
וכתיבותיו בהלכה ,ועצר כדי להקדיש שורות תהילה
לחמיו ודרכו בקדש .גם אנחנו נצעד בדרכו זו למען
נשכיל בדרך טובים ,והיה זה שכרנו.

תכלית
ירידת הנשמה
נשמה יורדת
לעולם הזה וחיה
שבעים-שמונים
שנה כדי לעשות
טובה ליהודי,

ליראות איך

לעזור ,לא לחפש להתחמק!) ..העורך(

סיפר רבי שלום שבדרון זצ"ל,
שפעם אחת ניגן חזן בבית כנסת את
ברכת "השכיבנו" וכאשר הגיע ל-
”והסר ממנו דבר חרב ורעב”...
התחילו כולם לבכות!! ועורר את
השאלה האם הוא הוסיף משהו מיוחד
בתפילה שעורר את הקהל כאשר אמר:
“דבר חרב ורעב" ? הרי אנו אומרים
זאת כל יום .אלא מאי? שפגע וחדר
לליבותיהם באמצעות הניגון
המיוחד שנלווה אל המילים .ואז
הבינו גם את המשמעות של" :דבר,
חרב ,רעב".

לפנֵי ּכְְ Dר ָּבעִים ָׁשנָהְּ ,ב ֶערֶב ֶּפסַח
ְ
Dחַר חֲצֹות הַּיֹום ,נִ ְכנַס ֵאצֶל ָמרָן
עובדיה יוסף זצוק"ל ָחכָם ֶאחָד
יֹוׁשב וְעֹוסֵק ּבַּתֹורָה .מַר לֹו
וְרָהּו ֵ
אֹותֹו ָחכָםִ ' :מ ְת ַּפעֵל ֲאנִי מְאֹד
ּיֹוׁשב וְעֹוסֵק
ִמ ּשׁ ְַק ָדנוּ תוֹ ֶׁשל ָהרַב ֶׁש ֵ
ָּכעֵת ּבַּתֹורָה וְאֵינֹו טֹו ֵר ַח ְּב ִענְיְנֵי ֶהחָג
ְּכ ֶד ֶר ְך ּכָל הָרֶץ'.
הִ
ֱׁשיבֹו ָהרַב ' :לֹא ָעלַי ִה ְת ּפ ֲַעלוּ ְת ָך,
ְׁשה ִמ ֶּמּנִי
ֶאּלָא עַל ָה ַר ָּבנִיתֶׁ ,שּלֹא ִּבּק ָ
סִּיּו ַע ּכָל ֶׁשהּוא ַּב ֲהכָנֹות ֶהחָג ורק
רצתה שאלמד ..

חבר אמיתי רואה
את העצב בעינייך ,
כשהשאר מאמינים לחיוך
שעל שפתייך

ש מח ה  ,מר גלי ת  ,י וס ף חי  ,מי כל  ,ר או בן  ,י קו ת י אל י הו דה  ,הו די ה  ,ו אל ח נ ן ב ני ד ב ורה úåòåùéäå úåëøáä ìë

מעשה ביהודי תושב ''הורדנא'' רבי אליעזר ב''ר שלמה
מורבלוב ז''ל הי''ד שהלך בדרך ימים אחדים לפני פסח תק''ן,
וראה נוכריה אחת שנפלה לתוך הבור ,ובנפלה התמוטטה עליה
מפולת עפר מחוליתו של הבור.
מיהר לחפור ולהוציאה ,ובעודו עמל להוציאה עברו שם
נוכרים וחשבו שהרגה וקברה ,העלילו עליו עלילת דם ,ויצא
דינו להריגה ,אלא אם כן יסכים להמיר את דתו.
עמד האיש איתן בדתו ,והגאון הקדוש רבי אלכסנדר
זעבקינד זצ''ל בעל ''יסוד ושורש העבודה'' השיג רשיון
לבקרו בכלאו ,ולמדו ברכת ''קידוש ה''' ,ההוצאה להורג נקבעה
לחג השבועות ,הערלים התכנסו בהמוניהם לחזות בעונשו של
היהודי ,שהרג כביכול נכריה כדי ללוש בדמה מצות.

במילה 'צדקה' טמונים רמזים על גודל
הנתינה לעניים שהאדם חייב בה .כשיש לך
'ק' ,עשה ממנה 'צ' – רמז לנתינת מעשר
לצדקה .ואם אתה רוצה להרבות בצדקה,
עשה מן ה'ה' – 'ד' ,שתיתן חומש לצדקה,
כדברי חז"ל ,
"המבזבז אל יבזבז יותר מחומש".

והיהודים נחבאו בבתיהם מפחד פרעות ,רק רבי אלכסנדר
זעבקינד שם נפשו בכפו ,וסכן עצמו לעבור בין המוני הגויים
המוסתים צמאי הדם .כדי להתקרב אל הקדוש לשמוע את
ברכתו ''ולזכות'' לענות עליה אמן.

ירידת הדורות בוא וראה מה בין הדורות
הקודמים לדורות שלנו:
היה צורך שחכמים יתאספו כדי לתקן תקנה
שאסור לבזבז לצורכי צדקה יותר מחומש...

זוג הולכים למסעדה והבעל
אוכל בלי סכין .האישה קצת
מתביישת בכל זאת מסעדה
ואומרת לבעלה :משה,הסכין,
הסכין...
הבעל":למה מי בא?"

אֶת ַהּגָאֹון רבי ְצ ִבי קוֹ ּ ְפ ׁ ִשיץ
זצ"ל חֹותְנֹו ֶׁשל ָמרָן ַהגר"נ
ַק ֶר ִליץ זצ"ל לֹא רָאּו Dף ַּפעַם
ּכֹועֵס ּבְתֹו ְך ּבֵיתֹוַּ .בּזְ ַמּנִים ָההֵם
ך ענִֹי ְל ֹלא
ָׁשה מִּתֹו ְ
ָעבְדּו ק ֶ
ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ֶׁשּיֵׁש ּכַּיֹום ,הָיּו
ִּׁשה ּבְסֹוף
ׁשֹו ֲאבִים ַמיִם ֵמהַּבֹור ,וְ ָהא ָ
ְׁש ָהיָה
הַּיֹום ָהיְתָה ֲעיֵפָה מְאֹדּ .כ ֶ
נִ ְכנָס ַה ַּביְתָהָ ,היָה ְמ ַסּפֵר אֵיזֶה סִּפּור
ְׂש ֵּמ ַח ּו ְמ ַב ֵּד ַח אֶת ְּבנֵי
יָפֶה ,וְ ָהיָה מ ַ
היָה ִנ ְכ ָנס
ַה ַּביִת .הּוא ָּתמִיד ָ
ְׁשּנֶה ְּב ֶרגַע ֶאחָד
ּב ְׂש ְִמ ָחה וְ ָהיָה מ ַ
ַׁשרֶה
אֶת ּכָל ַמּצַב הָרּו ַח ֶׁשל ַה ַּביִת ּומ ְ
ּבֹו ֲאוִירָה נִּנֹוחָה ּונְעִימָהָּ .תמִיד ָהיָה
ִׁשּתֹו ְּב ִענְיְנֵי
ְמ ֻרּצֶה ֵמ ַהנְ ָהָגתָּה ֶׁשל א ְ
ַה ַּביִתִ ,מּכָל מַה ֶּׁש ָּקנְתָה וְכָל מַה
ֶּׁש ֵהכִינָהּ ,ומ
ֵעֹולָם ֹלא ּב ִּקֵר אוֹ ָת ּה
וְלֹא ִה ְתוַּכַח ִעּמָּה,
הַּכֹל ָהיָה טֹוב ִּב ְׁשבִילֹו,
ִׁשּתֹו מְאֹד מְאֹד.
וְ ָהיָה ְמ ַכּבֵד אֶת א ְ
רשימת תפוצה
info@hamaor.net

את החיים צריך לראות
במבט קדימה  ,אבל
מבינים אותם רק כאשר
מתבוננים לאחור..

חבל שאנשים הם לא כסף,
ככה היה אפשר להסתכל באור
ולדעת מי אמיתי ומי מזויף...

בדורות הקודמים

מבואר בתרגום ירושלמי פר' ויחי ,שיוסף הצדיק ''זכה''
שיתחלק לשני שבטים ,ושלא תשלוט בזרעו עין הרע,
בשביל ששמר על עיניו בשעה שיצא למלוך על מצרים ,והיו
בנות מצרים עומדות בחומה ,וכל אחת זרקה עליו אבנים
טובות ומרגליות כדי שיסתכל בה ,והוא לא נשא עיניו
למעלה ,ועל זה זכה לדורי דורות!!! שזרעו יפרו וירבו
כדגים ולא תשלוט בהם עין הרע לנצח.
הרי לנו שבשביל נסיון של ''שעה אחת'' זכה להתברך לדורי
דורות שזרעו יהיה מבורך מכל השבטים .ואילו ח''ו לא היה
עומד בנסיון של שעה זו ,הרי מלבד מה שהיה פוגם את
עיניו ,ובנוסף לזה גם היה מפסיד ברכה זו לדורי דורות.
ושכר זה הוא רק מהפירות שאדם אוכל בעולם הזה ,וכל
שכן שהקרן קיימת לו לעולם הבא ,ששכרו יהיה בכפל
כפליים כאשר יזכה ויקבל פני השכינה ,וכדכתיב ''ועוצם
עיניו מראות ברע ...הוא מרומים ישכן''

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

הרה"ג ראובן אלבז

הרבי הרש"ב

שליט"א.

אֲשר ּ ָת ִביא ֵמאַ ְר ְצ ָך) ..דברים כו ,ב(.
אֲד ָמה ׁ ֶ
אשית ּ ָכל ּ ְפ ִרי הָ ָ
וְ לָ ַק ְח ּ ָת ֵמ ֵר ִׁ

אמרו רבותינו )ביכורים ג ,א .הובא ברש"י( אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה
שבכרה כורך עליה גמי לסימן ואומר "הרי זו בכורים".
וכתבו המפרשים )מאור ושמש ועוד( שטעם מצות הבאת ביכורים,
כי מטבע האדם מצד חומריותו ונפשו הבהמית ,בעת יראה הביכורים ,פירות
חדשים שחיכה וציפה ימים רבים לאוכלם ,באוות נפשו וחמדתו
פו יִ ְבלָ ֶע ּנָה )מושאל מישעיה כח ,ד(.
עו ָד ּה ְּבכַ ּ ֹ
ְּב ֹ
וכדי שלא ימשכו ישראל אחר תאוותם בבואם אל ארץ חמדה וגפן ותאנה
ורימון ,דברים שנפשו של האדם מחמדתן ,גזר ה' יתברך שיחסמו תאוותם
וימשלו ברוחם ,ותאנה ורימון המתבכרים תחילה ימשכו ידיהם מהם,
ויעלוהו למקום אשר בחר ה' ,אל הכהן המשרת בבית המקדש
)וע"ע בספר שמן ראש מה שהוסיף לבאר בעניין זה(.
יו לֵ אל ֵֹקיהֶ ם )ויקרא כא ,ו( ,קדש עצמך במותר לך )יבמות כ ע"א(,
ְק ִׁ
דשים יִ ְה ּ
כשכובש האדם את יצרו ותאוותו ומונע מעצמו לפעמים גם דברים המותרים,
הרי שמקבל בכך גם כח ועוצמה לכבוש את יצר התאווה לעבירות ,אך אם
חלילה רודף אחרי הדברים המותרים ,הרי שמדברי ההיתר יבוא גם לדברי
האיסור ,לפי שיֵצֶ ר לֵ ב ָהאָ ָדם ַרע ִמ ְּנ ֻע ָריו )בראשית ח ,כא( ,ומוליך את האדם
מההיתר אל האיסור.

לכן צריך האדם לפעמים לכבוש עצמו ולהימנע גם מהדברים המותרים,
כדי להראות בעצמו שהוא כובש את תאוותיו ולא עושה ככל העולה ברוחו,
והבא להיטהר מסייעים בידו )שבת קד ע"א( ,להתגבר על טבעו ומזגו.
יהי רצון שנזכה לעובדו בלבב שלם,
ונראה בקרוב בישועת ישראל השלימה ,אמן.
שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

מסופר על הגאון רבי חיים מצאנז זצ''ל ,שכשנפטר לו בנו וקיבל עליו תנחומים
בסבר פנים יפות ,וכשנשאל :הכיצד מצליח הוא לעשות זאת ,אמר :משל למה הדבר
דומה לאדם שהיה יושב במנוחה בגינתו ובא אדם וסטר לו על גבו בכל כוחו ,בזעם
גדול הסתובב מיד לראות מי הוא זה שהעז להפר את מנוחתו באופן שכזה ,והנה
להפתעתו אינו אחר מאשר אוהבו הגדול ביותר שממנו הוא מתפרנס ,וכי הוא איש
מיטיבו לכל אשר יצטרך ,ובפרט כאשר הוא לא אחר מאשר אביו ,ובכן הלא בוודאי מיד
חושב הוא :וכי מן הדרך ארץ להגיב בזעם לאותו אוהב?
ובכן ,אמר הגאון ,אמת ,כשקיבלתי את המכה הזדעזעתי והוממתי ,אולם מיד
הפניתי פני לראות מי הוא ה ַמּכֶה ,ונוכחתי להבין שאינו אלא הבורא יתברך שהוא המטיב
עמי לאין קץ ,והלא הוא זה שאני אומר עליו שאהבתי אליו בכל לבבי ובכל נפשי ומאודי
בכל יום כמה פעמים בקריאת שמע ,וכמו כן הוא זה שאוהבני אהבה שאין אחר
אוהבני כמותו ,וכמו שמברך אני בשמו'' :הבוחר בעמו ישראל באהבה'' ,וכן ''אהבת
עולם אהבתנו'' ,ואם כן האם מן הדרך ארץ להראות לו פנים של זעף...
ובפרט שהנמשל יותר מהמשל ,במשל יתכן ואותו מכה נתן מכתו סתם לשם ליצנות או
חברות ,ועם כל זה הנימוס מחייב להתאפק ולסבול ,על אחת כמה וכמה הכאתו של
הקדוש ברוך הוא ,שאינה אלא רפואה וכל דעביד רחמנא לטב ,שמחוייב האדם לצמצם
זמן סבלו ומיד להתאושש ממנה ולשוב בסבר פנים יפות לבוראו ולהצדיק עליו את דינו.

מליובאוויטש זצ"ל אמר לבנו
הרבי ,הריי"צ זצ"ל :כאשר אתה
משכים בבוקר ולומד ומתפלל,
פעלת משהו; אבל אם לא באה
לידך הזדמנות לעשות טובה
ליהודי בפועל ממש – זה יום
יבש .עליך להתפלל לקב"ה
ולבקש שיזמן לך יהודי הזקוק
לעשיית טובה .לא לאבד את
הזכות "רווח והצלה יעמוד
ליהודים ממקום אחר ואת ובית
אביך תאבדו" .
הרבה שלוחים למקום לשלוח על
ידם רווח והצלה לבני ישראל ,אך
"את ובית אביך תאבדו" – אם לא
תעשו ,תפסידו את הזכות הזאת.
אסור לאבד את הזכות הגדולה
להיות שליח
לעשיית טובה ליהודי.
כל העלוניםhamaor.net :
מובא מעשה באישה אחת
שבניה נפטרו בצעירותם
רח''ל ,ובאה לפני מרן רבי
יהושע ליב דיסקין זצ''ל
ואמר לה ,שתקבל על עצמה
לברך ברכת המזון מתוך
הסידור ,כאשר קיימה זאת,
''זכתה לזרע של קיימא''.
וכבר כתב ''המשנה ברורה''
''והמדקדק יזהר לברך
לכתחילה תוך הספר
ולא בעל פה''.

עד שהנזקק יהיה חלילה
אביון ,שאז עזרתך כבר
לא תביא לו תועלת.

שוטר עומד בכביש ועוצר שם
מלא! אנשים .הוא רואה נהג שנוהג
טוב ומסמן לו לעצור .אומר לו
השוטר :בגלל שאתה נוהג כמו שצריך
אני אביא לך  500ש"ח מתוך סקרנות
שואל השוטר :מה תעשה בכסף?

"וצרת הכסף בידך"
עליך לצרור ולקשור את
כספך ולשלוט בו,
ולא שהכסף יצרור
ויקשור אותך וישלוט בך.

הנהג אומר :סוף סוף אוכל לעשות
רישיון אומרת אשתו :נחזיר את
האוטו לבעלים האמיתיים ונקנה
חדש אומר הילד הקטן :נשלם כבר
לכביש שש ופתאום נשמע קול
מאחורה"
הצילו הם חטפו אותי.

"אפס כי לא יהיה בך
אביון" אל תשהה את
עזרתך לרגע האחרון,

לעילוי נשמת:

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

