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לעצמי דברתי כשעמד הרה"ק רבי
ישראל אבוחצירא ,ה"בבא סאלי"
זיע"א להכנס לביתו החדש בנתיבות ,נטל עמו
כמה מבני ביתו .כל הדרך דבר על
וכמה צריך לברוח ממנה.
כשהגיעו לבית ,אמר למלויו:
"לא אליכם דברתי ,לעצמי דברתי .שכן
 ,חושש אני שיעלה
בבואי
בלבי הרהור של גאוה"...
מעשה בזוג נשוי מביתר ,האב אברך
חשוב ואשתו ,שציפו לפרי בטן כבר שבע
שנים והישועה בוששה לבוא ,בצר לו,
החליט האברך לקבוע תור אצל מרן רבינו
עובדיה יוסף זצ”ל .ויהי היום ,הגיע
האברך בלוויית אשתו למרן ועמדו וביקשו
 ,לא יכול לעמוד
ברכה ,הרב
בצער ,מיד ניסה להרגיעם ולחזקם באמונה
וסיפר להם על הרבה זוגות שחיכו ובסוף
נושעו ,ואל להם להתייאש ועודדם שוב
ושוב וסיים בברכה שבע"ה עוד יזכו לבנים
פנו לצאת
ובנות.
מבית הרב ,והנה הרים מרן את ראשו לעבר
הדלת ושם לב ,שהאישה חבושה בפאה ,מיד
הורה להם מרן לחזור ואמר להם :שבו!
אומר לכם דבר ,אם האישה תקבל על
עצמה ,להסיר את הפאה ולחבוש מטפחת
בצניעות ,אני מבטיח לכם ,שתזכו בע"ה
לפרי בטן בתוך שנה.
 ,אך הרב ששם לב לכך ,הפציר בה
שוב ושוב ולא הרפה ,עד אשר הסכימה
האישה להסיר לצמיתות את הפאה מעל
ראשה ואכן באותה שנה ,התבשרו הזוג
בבשורות טובות...

האדם
עשה
את
הטכנולוגיה
להכרחית,
והיא
עשתה
אותו
למיותר.

"

היה רבי משה יחזקאל זצ"ל
עקרון שלא היה מקבל נשים ,וכל אישה שהייתה
מתקשרת ומבקשת לבוא היה מבקש להודיע לה
 ,ואמר לי אחד מגדולי
הפוסקים בזה"ל :תדע שאני מקנא בו!
ולפעמים נשים היו מגיעות אליו (בלי לשאול
מראש) ,והרבה פעמים היה
או שהיה מטה את ראשו לצד או שהיה מסתכל
על הרצפה .אף אני בנו הכותב בעת חתונתי
כשנכנסנו לכסות את פני הכלה
הוא הוריד את המשקפיים ,וראשו למטה...
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ע יק ר ה ע נ וה
ב תו ך ה בי ת פ ני מ ה
לבקש מהרב שלום יוסף אליישיב
זצ"ל מִמֶּּנּו כָּל ֶּעז ְָּרה .אִמָּא חָּשָּה כִי אֵין זֶּה
ִלכְבֹודֹו ָּלגֶּשֶּ ת ַלחֲנּות הַמַכלֶּת כְשֶּ סַל ְבי ָּדֹו,
ְו ָּלכֵן – מֵ עֹולָּם לא בִקְשָּה ז ֹאת מִמֶּּנּוַ .רק
כְשֶּ ָּהי ִינּו קְ ַטּנִים מְא ֹדּ ,ו ִבזְמַ ּנִים שֶּ ל
 ,כְמֹו ַר ֲחצָּהָּ ,הי ָּה ַאבָּא ְמ ַסי ֵ ַע ְלנַגֵב
ּו ְל ַה ְלבִיש אֶּת ַה ְק ַטּנִים .אְַך ַכ ֲאשֶּר גָּדַ לְנּו ,שּוב
לא נָּתְ נָּה ִאמָּא ְל ַאבָּא ְל ַסי ֵ ַע לָּּה ְכלָּלְ ,וכְָּך ָּהי ָּה
ֶּקֹורה ַב ַבי ִת.
ַאבָּא ְמנֻתָּ ק ְל ַמ ֲעשֶּה ִמכָּל מַ ה ש ֶּ
 ,וְתּו לאַ .הגִישּו ְל ַאבָּא תֵ ה
ַכ ֲאשֶּר ָּהי ִינּו ַמגִיעִים ַל ַבי ִתָּ ,הי ְתָּ ה ִאמָּא נֹו ֶּהגֶּת
לֹומַר לָּנּו' :ב ֹאּו ְו ַה ִגישּו ְל ַאבָּא אֶּת הַתֵ ה וְתִ ְהי ֶּה
ָּלכֶּם ִמ ְצוָּה '...כְָּך גָּדַ לְנּו עִם ַהיְדִ יעָּה שֶּּזֹוהִי

ְל ַהגִיש לְאַ בָּא אֶּ ת הַתֵהְ .וכַמּובָּן לא ֶּה ֱעלִינּו
בְדַ עְתֵנּו ְל ַהפ ְִריעַ!"
שלוה ומנוחת הדעת
רק בתוך הבית פנימה
נבואות רבות נכתבו בתנ'ך ,בתלמוד ובספר
הזוהר הקדוש ,ובהם חזו הנביאים את מה
שיקרה לעם ישראל בכל התקופות ,ואת
שתבוא בסופו של דבר.
חלק מהנבואות כבר התגשמו :חורבן בית
המקדש ,גלות בבל ועוד.

 ,שביקש מהסופר הכותב את
מספרים על אחד מגדולי
התפילין של בנו ,שייתן לו את בתי התפילין ,קודם שיניח את הפרשיות.
ואז ייבש אותן ,וציווה להכניס לתוכן את
הפרשיות .כך התנהגו רבותינו ,כדי לזכות לבנים יראי ה'.

חלק מהנבואות אנו רואים כיום בעינינו ,למשל:
לא ייחרב לעולם ,שאחיזת
הערבים בני ישמעאל בארץ תהיה עד שנת
תש'ח ועוד דברים רבים .לפיכך ,מכיוון שאנו
רואים שחלק מהנבואות כבר התגשמו ,אנו
מאמינים באמונה שלמה גם בנבואה על הגאולה
במהרה בימינו אמן.
השלמה

נקודה למחשבה אוף! אבא!" התלוננה בת הטבח על הקושי שבהתמודדות עם בעיותיה בחיים.
"נורא קשה לי "....האב הוביל את בתו למטבח והראה לה שלושה סירים בהם רתחו מים :בסיר הראשון שם  ,לסיר השני הכניס
" .נו מה עכשיו?" שאלה הבת" .מחכים" אמר האב והבת חיכתה .לאחר זמן מה שלף הטבח
 ,לסיר השלישי שפך
את הגזר מן הסיר ושם אותו בצלחת ,הוציא את הביצה מן המים הרותחים והניח אותה בקערה ,סינן את הקפה ומזג אותו בספל .הביט
הטבח בבתו ושאל " :מה את רואה ,יקירתי?" הבת התקרבה לשולחן ובחנה את התוצרים :הגזר היה ונמעך.
וטעמו היה טוב ומענג .אמר הטבח" :כך גם בני האדם השונים
 ,הקפה הדיף
היא קילפה את הביצה ,שהייתה
מתמודדים עם קושי החיים .הקושי זהה  -המים הרותחים היו באותו המצב עבור שלושת החומרים :הגזר הגיע למים קשה ,ולאחר
שהייה במים הרותחים התרכך ועכשיו ניתן לפורר אותו בקלות .הביצה ,הגיעה למים הרותחים עדינה ונוזלית תחת קליפתה הדקה,
לאחר שהייה במים רותחים התקשתה כולה .ופולי הקפה ...הם ייחודיים! לאחר שהותם במים הרותחים,
הם הפכו את המים למוצר משובח ,שניחוחו נישא למרחוק" .בחנה הבת את הצלחות השונות .שאל האב" :לאיזה מהם את דומה,
למפתן דלתך ,איך את מגיבה? האם את כמו גזר שנראה חזק אך מאבד תכונותיו במצבי לחץ?
בתי היקרה? כאשר
אולי את כביצה בעלת אופי עדין שמקשה את ליבה לאחר פיטורים ,גירושים ,מוות של אדם אהוב? אולי את נראית זהה למה שהיית
ושוב אינם רכים ונעימים?
קודם ,את נראית אותו דבר מבחוץ אך בפנים הלב
לדבר הטוב ביותר שניתן?
או אולי את כמו פול קפה ,אשר תפקידו בחיים
הקפה מגיע לתכונותיו הטובות ביותר בזמן שהמים בשיא הרתיחה".

 ...לנו רק נשאר לגלות מה היא וללמוד
בשביל להיות פולי קפה צריך רק לזכור,
ממנה .אין חיסרון שלא ניתן להפוך ליתרון( .העורך)

העלון לעילוי נשמת:
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התנאים הקדושים

רבי

רבי

קל להסתיר
שנאה ,אך קשה
להסתיר אהבה.

גדולתו של הרב שלמה
שרעבי זצ"ל היתה מופלאה,
ולא חפץ בהקמת 'חצר רבי
וגבאים ושאר גינונים ,והגם
ופועל
כי היה
ישועות והיה יכול להיות
מפורסם מאוד.
נהג בפשטות מופלאה .והיו
בביתו ילדים אשר דאג להם
כמו אב הוא גופא
והיה דואג להם
ומעלה אותם על דרך המלך.

זכותם תגן עלינו

באחת השנים ביום הפורים ,לאחר שכבר התיישב
הגאון רבי שלמה זלמן אויירבך זצ"ל לסעודת
היום ,הגיע אליו אחד ממקורביו ,עם בתו שניתקה
 .אבי הנערה
קשר של שידוך ,ועתה באה
שאלה את רבי שלמה זלמן האם לקרוא לה החדרה,
אך הרש"ז אמר לו" :לא ,לא! אני אצא אליה!" ואולם
האיש ניסה למנוע את טרחת הרש"ז לצאת במיוחד,
ואמר שמכיון שכבר נטל ידיו לסעודה ,עדיף שהיא
תכנס החדרה .ולא שהוא יצא אליה.

אישה התדפקה על דלת רבנו שלמה מזוועהיל זיע"א ,בשעת לילה מאוחרת מאוד ,ורבנו שכב על ערש
.
דווי סובל ייסורים קשים .לא רצה נאמן ביתו לפתוח את הדלת לאישה במצב זה,
רבנו פקד עליו לפתוח את הדלת ולהניח לאישה להיכנס ,לשטוח את ליבה.
 .נענה רבנו ואמר:
החסיד ניסה לדבר על ליבו של רבנו שהוא צריך מנוחה ,ובפרט שהוא
"כיצד אוכל לנוח בשעה שעומדת אישה בחוץ וליבה מר עליה?" אצל הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זיע"א,
וצורת ההסתכלות מתבהרת יותר ויותר...
שהזולת הצטער זה כאב לו יותר .הנה כי כן,
מוטב
להתפלל
בלב נטוּ ל
מילים,
מאשר
במילים
נטוּ לות
לב.

בימי בחרותו של רבי שמשון פינקוס זצ"ל כשלמד בישיבת בריסק
בכל עת שהיה מרגיש כי יש לו צורך להתחזק ביראת שמים ,היה עולה
שהיו יכולים ליראות משם את
לגג בית הכנסת
מקום המקדש ,היה מסתובב על הגג וצועק לפחות מאה פעם:
"לב טהור ברא לי אלוקים .והוסיף מדוע נאמר "ברא לי" כי
דומה לדף מחוק לא נקי ולא מצוחצח ,ולכן אנו מבקשים מהקב"ה
שיברא מחדש לב חדש ורוח נכון שיחדש בקרבו

הרה"ק רבי צדוק
הכהן מלובלין אומר:
מי שחסר לו שלמות ומבקש
זאת מהבורא באמת,
לא יתכן שה' לא יענהו.

איזה איש אחד מת ועלה
לשמיים ,לקח אותו השטן לסיור,
הוא הראה לו מקום אחד שבו
יושבים אנשים כל היום ולא
עושים כלום ,ובמקום השני ראה
משקאות ,אוכל משובח ,מוזיקה
וכולם שמחים ,האיש ביקש
ללכת למקום השני ,באותו רגע
השטן תפס אותו לקח אותו איתו,
הגיע לבור מים רותחים וזרק
אותו בפנים ,האיש צעק
ללמעלה ,אבל מה עם כל מה
שראיתי ?
אז השטן ענה לו

כל העלוניםhamaor.net :

חסדי השי"ת זוכה רק ע"י
לזכות
לחסדיו ,ומבלעדי זאת אין זוכה
במאומה ,ואין הדברים אמורים
אלא אף
רק
זוכה רק ע"י התפילה.

האדם
דומה
לכינור:
אם הוא
שלם
ללא פגם,
הריהו
מנגן.

לצאת מן החדר
אך רש"ז משום-מה היה
ולברכה בחדר השני דוקא .רש"ז יצא לקראתה
והאציל עליה ברכות לרוב ,שתמצא זיווגה האמיתי
בקרוב והנה אך סיים לברכה התרגשה הנערה
 ...פנה רש"ז לאביה והפטיר באזניו:
"עתה הגע בעצמך ,אלו פנים היו לזה ,אם היתה בוכה
בפני כל המסובים בסעודה...

כהֲנִ ים ְּבנֵי אַ ֲהרֹּן וְּ אָ ַמ ְּר ָת אֲלֵ הֶ ם( "..ויקרא כא ,א).
אמֹּר אֶ ל־הַ ֹּ
ֹּאמר ה' אֶ ל־מ ֶֹּשה ֱ
"וַ י ֶ
" ֱאמֹּר וְּ אָ ַמ ְּר ָת-להזהיר גדולים על הקטנים" (יבמות קיד ע"א).
הקטנים הם פרי חיקוי הגדולים ,וכמעשה האב כך מעשה בניו אחריו ,מעשה אבות סימן
לבנים (בראשית רבה מ ,ו) .וזהו שכתוב בתהילים (קטו ,ח) ְּכמוֹּ הֶ ם יִ ְּהיו ע ֵֹּשיהֶ ם ,כמעשה
("כמוֹּ הֶ ם") ,ימשיכו לעשות הבנים ("יִ ְּהיו ע ֵֹּשיהֶ ם"),
האבות ְּ
והוא שאומרים אנו בכל יום בברכות התורה "וְּ נִ ְּהיֶה ֲאנ ְַּחנו ,וְּ צֶ אֱצָ אֵ ינו"  -כפי שאנו
נתנהג כך יתנהגו גם בנינו וילמדו ממעשינו.
לפעמים ,בא הבן לאביו ומספר לשון הרע על ילד פלוני ,והאב גוער בבנו ומסביר לו
שאסור לומר זאת כיון שאין בכך תועלתֹֽ ,לֹּא ֵתלֵ ְּך ָר ִכיל ְּב ַע ֶמ ָ
יך (ויקרא יט ,טז),
משיב הבן ואומר" :אבל אבא ,בשבת האחרונה סיפרת על פלוני שעשה כך וכך ,חשבתי
שזה מותר ,למדתי ממך".
הבן איש חי מספר על אבא שציפה מבנו לגדול להיות תלמיד חכם ,לימים כשחזר הבן
מלימודיו התיישב לאכול לחם ולא נטל ידיו תחילה ,ואף אביו נכנס באותה העת
כשהוא עייף מעבודתו ובלא שימת לב שהבן נמצא לידו התיישב על השולחן ואכל
מהמטעמים שהכינה אשתו ללא נטילת ידיים וברכה .לפתע הבחין האב בבנו שיושב
לידו ושאלו אם נטל את ידיו ,כשענה הבן בשלילה התרגז האב והביא סרגל מברזל על
מנת להכותו ,החזיר הבן את ידיו אחורה והאב במקום לפגוע ביד בנו הכה בידיו שלו
עצמו .האמא שנכחה במטבח כל אותה העת פרצה בצחוק גדול ואמרה לבעלה" :בעלי
היקר ,מה אתה רוצה מילדנו החמוד ,קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים (ב"מ קז ע"ב),
אם אתה בעצמך לא נטלת ידיים למה שהוא יטול?"
זהו שמורה לנו התורה "אמור ואמרת"-להזהיר גדולים על הקטנים ,אם רוצה האב
שבניו יהיו מאירים ומזהירים במידות ישרות בדרך ארץ ,בתורה ובמצוות ,ראשית עליו
להיזהר בעצמו  ,כיון שהדוגמא האישית שווה יותר מכמה ספרי לימוד ומוסר ,הבן קולט
את פעולותיו ודרכיו של אביו ומעתיקם לחייו שלו עצמו.
יהי רצון שנזכה ליישר דרכנו ולתקן את מידותינו ונזכה לראות את כל בנינו ז ֶַרע ֵב ַר ְּך
ה' (ישעיה סא ,ט) ,ונראה בקרוב בנחמת ציון ברחמים ,אמן.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
 ,לאחר שהערבים כבשו כבר את העיר העתיקה ,ויהודים
בימי מלחמת
נלקחו בשבי .נאלצו גם הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל ובני משפחתו לנוד
מדירה לדירה מפני האויב המתקרב .והנה צלצל הטלפון .אחד מבכירי השלטון
בארץ ביקש בדחיפות להוועץ עם הגרי"ז :כיון שאזל הנשק ,לפיכך החליטו
מאת הערבים ,האם נכון הדבר לעשותו?
לוותר על ירושלים
השיב להם הגרי"ז" :מה תאמרו להם ,שאתם רוצים שלום? אזי הם יבינו ממכם
שאתם חלשים ,ומה יעשו אז? הם יבואו ח"ו וישחטו ביהודים רח"ל.
לפיכך אל תאמרו להם כלום ולא יודע מפיכם מאומה .שמעו אנשי השלטון
הערבים
לעצתו של הגרי"ז .וראה זה פלא,
מהתקפותיהם ולא נלחמו כלל .ואילו מצד היהודים גם לא נלחמו שהרי לא היה
להם נשק ...והנה למחרת היום הגיע לפתע מטען כביר של
אשר נשלח ע"י ממשלת צ'כוסלובקיה ,והממשל היהודי כמובן
כבר חזר בו מהרעיון של בקשת השלום מאת הערבים.

לעילוי נשמת:

זוג עברו דירה ורצו לצבוע את הבית.
הגיע אליהם צבעי והציע לצבוע את
הבית ב ,₪ 1,400תוך שלושה ימים.
"אין בעיה ,קיבלת את העבודה" "באיזה
צבע אתם רוצים שאצבע את הבית?"
ענה הבעל" :בצבע זית ,ומדוע דווקא
צבע זית? כי זה הצבע שאשתי אוהבת".
אחרי שלושה ימים הוא מגיע לדירה
ורואה שהיא צבועה בצבע שחור" .אתה
לא מקבל את התשלום על העבודה!
מדוע צבעת בשחור ולא בצבע זית כמו
שביקשנו"-אמר הבעל.
עונה לו הצבע:

"

"

ניסים בן רימה ,שרה בת חורשיד ,דינה בת והב ,יוסף דהאן בן שמחה ,ליאור בן אילנה ,ששון בן טיפחה ,שמחה בת לולו,
י חיא 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 ,ישראל בן
שמחה סבג ,אואסינה בת גור'ה חלפון ,שמואל בן רבקה זכאי מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה

מספר בנה אמא אֵשֶּ ת
ֹשה ַא ְב ָר ָהם
ַהגָּאֹון ַרבִי מ ֶׁ
חֶׁ ְברוֹ נִ י זצ"ל לא ָּהי ָּה דָּ בָּר
ָּכזֶּה ְלהַפְ ִרי ַע לְאַ בָּא  ,אַ בָּא
לָּמַד ַב ַבי ִת ְבחַדְרֹו ,וְַאף אֶּ חָּד
לא ֵהעֵז ְלהִי ָּכנֵס .כְשֶּ ָּהי ִיתִי
זֶּה
רֹוָאה אֹותֹו
ָּהי ָּה אֵ רּועַָּ ,הי ִיתִי מִ תְ ַרגֶּשֶּ ת
ל ְִראֹות אֹותֹו ...אִמָּ א לא
ִהטִיפָּה לָּנּו עַד כַמָּה ַהלִמּוד
חָּשּוב ,אֲ בָּל זֶּה נִ ְכנַס
 ,כְשֶּ הִיא מְ שַ מֶּשֶּ ת
ְרּורה .כַאֲשֶּ ר
דֻ גְמָּה אִישִית ב ָּ
ָאנּוַ ,היְלָּדִים ָּחלִינּוְ ,וזֶּה קָּ ָּרה
ה ְַרבֵהָּ ,הי ְתָּה
אֹותָּנּו לְרֹופְאִ ים ְו ִלבְדִיקֹות
וְאִלּו אַ בָּא לא עָּשָּה ז ֹאת
מֵעֹולָּם".
רשימת תפוצה
hamaor.net@gmail.com

דייקו חז"ל בלשונם "אין
אדם נוגע במוכן לחבירו"
ולא אמרו
,
או
אין אדם
אמר ה"בן איש חי" :לומר,
שלא רק שאין יכול האדם
ליטול את המוכן לחבירו,
לנגוע
אלא
בו כמלוא נימא.

העיד כ"ק האדמו"ר גאב"ד אונגוואר – הגאון
רבי מנשה קליין זצ"ל :נזהר היה כ"ק
האדמו"ר מקלויזנבורג – רבי יקותיאל יהודה
הלברשטאם זצ"ל בכסף קדשים דרך הפלגה
ממש – כאשר מצא בארנקו באחד מן הימים
מטבע זוטא של עשר סענט ,אשר לא ידע מה
טיבו ,ומהיכן הגיע לידיו,
ולא ידע את נפשו ,ולא היה מסוגל לעמוד בתפלה
עד שנזכר מהיכן מוצאו ותשקוט רוחו .זהירות
בפרוטה אחת [ממעות הקדש] הייתה כאילו
מדובר באלפי אלפים דינרי זהב.
לארץ.
קרה פעם שנפלה מידו
התכופף הרבי וחיפש אחריה ,והאריך בחיפושיו
עד בוש ,אך לא מצאה .נפלט מפי האיש שעמד
בקרבתו" :מאי כולי האי? וכי אין חבל על
הטרחה?" הזדעזע הרבי ואמר לו" :במילים אלו
...
פסלת את עצמך מלהמנות
וכי זוטרתא ...פרוטה של מעות הקדש"...

