"

מעולם לא דרש רבנו רבי יצחק כדורי זצ"ל ברבים .אמנם רבותיו בבגדד התרו בו
 ,אולם רבנו התרחק לגמרי מלשאת
שלא להרבות בדרשה כדי שלא לעורר עליו
דברים ברבים ובמשך כך שנות חייו הארוכות נמנע מלדרוש .יש אומרים ,כי הסיבה לכך
הייתה -שלא לבייש את הדרשנים האחרים .תכונת ענווה מוחלטת זו בלטה גם כאשר
,
נשאל הרב שאלות שונות בלימוד .עושה היה עצמו
משתדל להסתיר את גדולתו ,ועונה רק על מה שנשאל ותו לא ,כדי להצניע את ידיעותיו
הרבות ואת גדלותו בתורה .לא פלא שהרב כדורי מעולם לא הוציא לאור ספר הלכה או
 ,ואף שהיה לו הרבה מה לכתוב.
קבלה אף שהיה
פעם אחת,פרץ בגאבס סכסוך חריף
בין חתן לכלה ,שנגרם בשל כעסו של החתן על אי
מילוי הבטחה מצד הורי הכלה,
 ,אמר
שהבטיחו לספק לה נזמי זהב.
החתן לכלה שתחזור לבית הוריה ,והיא עזבה את
הבית בבושת פנים ובקול בכייה.
כשהגיעו הדברים לאוזני רבנו חיים חורי זצ"ל,
קם מיד ,לקח נזמי זהב מתכשיטי אשתו ונתן לכלה-
ובכך חזר השלום לשרור בין בני הזוג.
למי
עיני הכל נשואות אליו,
שאמר והיה העולם ,בתפילה חוזרת ונשנית" :אתה
ה' לא תכלה רחמיך ממני".

מי שאומר "אין לי כסף"
 .מי שאומר
אומר
.
"חסר לי כסף"
שכן הכסף אינו חסר .

"
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חייב להאיר גם את
ולהשפיע עליהם ,שגם חיי היום-יום של יהודי יהיו
מוארים באור התורה .שלא כדעת הסבורים שהתורה
לחוד וענייני העולם לחוד.
פעם אחת בחוה"מ פסח נסעתי עם סבי חכם מנחם
מנשה זצ"ל ברכבת ליהוד ,בדרך סבי עישן (כך היה
דרכו לעשן ולייחד בזה ייחודים קדושים)
ואמרתי לעצמי :איך הסבא מעשן
ואני
,
והלא יכול להיות בזה
והנה ,לפתע הסבא פונה אלי ואומר" ,קח גם אתה תעשן,
אין בזה שום חשש חמץ"...

הרה"ק רבי לוי
יצחק
מברדיטשוב
אומר :מה אדם
יחיד הזהירו חז"ל
ואמרו" :והוי דן
את כל האדם לכף
זכות",
על אחת כמה וכמה
שעל כלל ישראל
חייבים ללמד זכות

מסופר על מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל "פאר הדור
והדרו" עטרת תפארת ישראל שלפני שלוש עשרה שנה נכנס
אחד מתלמידיו האהובים ללשכתו וביקש להזמינו לערוך לו את
" .והנה מיד ביקש מרן להביא לו את היומן ,אך התברר
"
אירועים להיות בהם ,ולכן
שבאותו יום יש למרן
השיבו מרן בצער שלא יוכל לערוך לו את החופה .והנה
כשהשיב לחתן את התשובה ,הביט מרן בחתן והרגיש שהוא
ואמר לו :תסלח לי שלא
מאוכזב על כך ,ולכן החל מרן
אוכל להגיע ,יש לי כמה אירועים באותו ערב! ולכן ביקש מרן
מבנו הגאון הגדול "הראשון לציון" הרב הראשי לישראל רבי
יצחק יוסף שליט"א לערוך לו את החופה!

בחינוך הילדים החזק עצמך גבוה,
ושלום בית – נמוך.

ַחם ַמן
ַה ְמסִירּות שֶׁל ַהגָּאֹון ַרבִי ֶא ְל ָעזָר ְמנ ֵ
ש ְך זצ"ל ל ְַר ֲעי ָּתֹו בָָּאה לִידֵ י בִּטּוי ְב ִעקָּר לְַאחַר
ַ

והנה ביום החתונה ניגש החתן לביתו של מרן לבקש את ברכתו.
וכשמרן ראה אותו מיד קרא לו ושוב ביקש את סליחתו על כך
שלא יכול להגיע לחתונתו! והנה בלילה לאחר החופה באמצע
"הריקודים" והשמחה ,לפתע ניגשו החברים מהישיבה לחתן
! ואכן מרן נכנס לאולם ובירך
ואמרו לו בהתרגשות:
את החתן והכלה ואת כל הנוכחים .ואמר מרן לחתן :אני לא
יכולתי להגיע לחופה ,אבל לפחות הגעתי עכשיו בכדי לשמח
אותך! אז הבין החתן כיצד מרן "גדול הדור" דואג לשמח כל
דואג לכל עם ישראל שכולם
אחד ואחד
יהיו שמחים ומאושרים!

שכֵן עַד ָאז ִה ְקפִידָּ ה ה ַָּר ָּבנִית ְל ָּהסִיר ֵמעַל
ש ָּחלְתָּ הֶׁ ,
ֶׁ
ְו ַה ְחזָּקַ ת ַה ַבי ִת,
ַצּוָּארֹו ַלחֲלּוטִין
ע ֹל שֶׁאֹותֹו נָּשְָאה הִיא בְַא ֲהבָּה ַרבָּה עַל ְמנָּת לְַא ְפשֵר
שיֻּט ְַרד ְבאִי-אֵילּו
ַּתֹורה ְבנַחַת ִמ ְבלִי ֶׁ
לֹו ַלעֲמ ֹל ב ָּ
ט ְִרדֹות יֹום-יֹום ַקטְנּונִיֹות.
שֶׁל
אּולָּם ָּעלֵינּו לָּדַ עַת כִי
ש ְמחָּּה – ַקיָּמִים הָּיּו
ּורצֹונֹו ְלהֵיטִיב לָּּה ּו ְל ַ
ה ַָּר ָּבנִית ְ
מֵָאז ּומֵעֹולָּם! מֵָאז נִּׂשּוָאיוּ ,ו ֶׁמשְֶׁך כָּל ַחי ֶׁי ָּה שֶׁל
ש ְמחָּּה
ה ַָּר ָּבנִית – ָּהי ָּה ִמשְּתַדֵ ל ְבכָּל עֵת מְצ ֹא ְל ַ
ּו ְלה ְַרנִין אֶׁת ִלבָּּה.

מעמדם של הכהנים בני שבט לוי בעם ישראל
נקודה למחשבה
וכללי התנהגותם והופעתם הייצוגית הנגזרים מתוקף תפקידם כמשרתים בקודש בבית המקדש .מדהים לגלות שבמחקר
 ,ללא הבדלי מוצא אשכנזים ,ספרדים ,תימנים וכו' 70/80% .מהם נושאים גן
גנטי נמצא
משותף המעיד על היותם בני משפחה אחת ,צאצאי אותו אב קדמון .בערך תקופתו של אהרון .היות שהמעמד
כהן/לוי/ישראל נקבע ביהדות על פי האבא (בשונה מהלאום "יהודי "שנקבע לפי האמא) הגן נמצא רק אצל מי שאביו
כהן ולא אצל מי שאימו כהנת (עובר רק דרך הכרומוזום הגברי  ) yמה שמעיד בצורה מדהימה שהעם היהודי שמר על
צניעות במשפחה לאורך הדורות!!!
עולה כי לכהנים מיוחסות תכונות ספציפיות :מאוד זריזים ,קנאים מאוד לאמת ובעלי כוחות
נפש עצומים! מה שמחייב שימת לב יתרה זה השליטה בתכונות אלו .מצד אחד הם יכולים להתפרץ בצורה קיצונית
לתועלת (החשמונאים/מכבים שהיו כהנים הצליחו להכריע את צבאה האדיר של האימפריה היוונית) .ומצד שני שבגלל
קנאותם וקיצוניותם היתרה הכהנים יכולים למצוא את עצמם תדיר בסביבה של מריבות ומאבקי כח.
דוגמא בת זמננו להישגים מרשימים אליהם יכולים להגיע כהנים :למתנה נוספת זכו הכהנים -ניתנה להם גם היכולת
! (אילו באמת ישכילו להשתמש בעוצמות שניחנו
והזכות לברך את עם ישראל ,כשהדגש הוא דוקא
בהם ,אז גם האהבה שלהם תיהיה אמיתית ומכל הלב!) ואף בארבעים שנה האחרונות מתקיימת "ברכת כהנים" המונית
ברחבת הכותל בחול המועד סוכות ופסח .מומלץ מאוד להתברך מפיהם מכוון שהתלמוד מעיד על סגולתה" :כהנים
מברכים והקב"ה מסכים על ידם".

 :יחסית לאומות העולם ,כל יהודי מצווה" :והייתם לי ממלכת כהנים וגוי קדוש  ".שנזכה לנווט
ולברך ולהתברך !(העורך)
את כוחות נפשנו
העלון לעילוי נשמת:
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רבי

זצ"ל

רבי

זצ"ל

מסופר על רבי ישראל מסלנטר
זצ"ל שכינס את תלמידיו ודבר עמם קשות על
הפרצות שנראו לאחרונה
בקרב הסוחרים.
תמה אחד התלמידים ושאל" :רבי ,וכי מה לנו
ולחילול השבת של הסוחרים?!" ענה לו הרב:
"וודאי שהדבר נוגע לנו ,כי אם היינו
יותר בקיום המצוות ,לא היו סוחרים
אלה מחללים את השבת! עלינו להתחזק
ככל יכולתנו בקיום התורה והמצוות ,ובכך
נגרום להפסקת חילולי השבת!

ישנם דברים נעלים וחשובים כמו
להזדרז לשיעור תורה ,אך האם בשל כך
בתור?!
ניתן
זמן מנחה עומד לעבור האם "קידוש
האמצעים לשם התפילה" מאפשר לי
בכדי להספיק?!
לחנות
זכותם תגן עלינו

הדאגה היחידה המותרת
היא לדאוג למה דואגים.
פעם בא רב אחד לביתו של הגאון רבי
חיים סולובייצ'יק זצ"ל והתלונן כי רב
פלוני בא והתיישב בעירו והשיג את גבולו,
ועל כן מבקש הוא איפוא ,מרבי חיים
שישלח מכתב לבני עדתו אשר בו
על אותו הרב להורות ולדון...
נענה רבי חיים ואמר לו" :מה אוכל אני
לעשות בעניין זה ,הרי יש כבר היתר ממאה
רבנים? "...תהה הלה ושאל" :ילמדנו רבינו
ההיתר הזה?" החזיר
ויראה לי
לו רבי חיים כשהוא מחייך" :מאה רבנים
כבר השיגו איש את גבול רעהו"...
סיפר החסיד רבי יונה
פרידמן נאמן ביתו של אדמו"ר
מירוסלב ברכפלד שחמיו
וחמותו לפני כחמישים שנה,
היו שכנים ממש של מרן רבינו
יוסף שלום אלישיב זצ"ל
ברחוב חנן .והנה באחד הימים
חמיו נסע באוטובוס וראה את
מרן ז"ל ,ולפתע ניגש אליו מרן
בשביל
ושאלו
להגיע הביתה.

יהודי יושב בקרון של
החשמלית ,מעשן .אמר לו
הנהג :היכן עיניך? הרי שלט
לפניך" :לא לעשן ".החזיר לו
היהודי :והרי עוד שלט:
"קח פרי ותהא בריא",
אף לזו
אני חייב להשמע?
כל העלוניםhamaor.net :

כי עיקר הגלות הוא על ידי זה
שבני ישראל
ואין להם התחזקות שהם
יקרים בעיני ד'.כי אלמלי היו
מאמינים באהבת ד' .לישראל
היו תמיד חזקים ושמחים
מגודל בטחונם בד',וכל רואיהם
אפילו אומות העולם היו
מכירים כי הם
ולא היו נבזים כל כך בעיני
אומות העולם.

ימים אחדים
מחנה ריכוז ,גרמניה,
לפני השחרור ...הפסח האחרון למלחמה ...אך הרב
שמשון שטוקהמר זצ"ל סירב להכניס לפיו מאכל
כלשהו ,שהיה בו חשש של חמץ .כוחותיו עזבוהו.
כשנשאל מדוע הוא מתעקש ואינו אוכל ממטבח המחנה,
 ,השיב בנחת:
שהרי זה עניין של
"במחנה יש ב"ה אלפי יהודים ,אז מה אם יהיה אחד שלא
יאכל חמץ? זה טוב בשביל כלל ישראל!"

:

את ימי העולם אפשר לחלק
הראשונה מבריאת העולם ועד מתן-התורה,
והשנייה משעת מתן-התורה ,שאז נקראו בני-
,
ישראל בכינויי חיבה מיוחדים –
'העם הנבחר בי ,ו'גוי קדוש'.

ַהנְהָּגֹותָּיו קְ בּועֹות הָּיּו ְבנַפְשֹו ,של ַרבִי יוֹ ֵסף ַחיִּים
זוֹ ֶננְ ֶפ ְלד זצ"ל ְוה ְֶׁרגֵלֹו שֶׁ ֹּלא ְל ַהט ְִרי ַח הַּזּולַת ָּהי ָּה כָּל כְָּך
מֻּשְ ָּרש בֹו ,שֶֹּׁלא ָּסבַל כָּל שִּנּוי אֹו הִשְ ּתַ ּנּותַ ,אף אִם ַהּנְסִבֹות אֹו
הַּתְ נָּאִים הִשְ ּתַּנּו.ז ֹאת וְעֹודִ :בגְדֻּ לַת נַפְשֹו ֶׁהעְדִ יף סִכּון ב ְִריאּות
גּופֹו  ,עַל ְפנֵי סִכּון מִדָּ ה נְכֹונָּה ,שֶׁ ִּט ְפחָּּה ְבעִקְ בִיּותּ ,ו ְבוַדַאי גַם
ּתֹוְך נִסְיֹונֹות ,מִיֹום שֶׁ ּנִ ְכנַס לְמַ אֲ בַק ַה ַחי ִיםּ.ובְאֹותֹו ִענְי ָּן ,הּוא גַם
נִמְ נַע מִ לִשְ ּתֹות חַמִין ְבהַשְ כָּמָּה ִל ְפנֵי ּתְ ִפלַת הַבקֶֹׁר ,גַם ִבזְמַ ּנִים
,
שֶׁ ְכבָּר ָּהי ָּה ַחלָּש מְ א ֹד ְוהַדָּ בָּר ָּהיָּה
ְונִמֵק ז ֹאת ְבכְָּך שֶׁ חָּשַש שֶׁמָּ א יַט ְִרי ַח אֶׁ ת ה ַָּר ָּבנִית ְלהַשְ כִים קּום
שֶׁ ּנִּׂשָּ א ַרבִי יֹוסֵף ַחי ִים בַשֵ נִית ֹלא ִספֵר לְזּוגָּתֹו אֶׁת דְ בַר ַהקְ פָּדָּ תֹו
ְב ִענְי ַן שְרּוי ָּה ְב ֶׁפסַחּ ,ומֵ חֲמַ ת אִ י י ְדִ יעָּתָּּה ֵהכִינָּה עֲבּורֹו ּתַ בְשִיל
" .נֹודַ ע הַדָּ בָּר לְַאנְשֵי בֵיתֹו ְוהֵם ִספְרּו לֹו אֶׁ ת הַדָּ בָּר.
"
ִצּוָּה ֲעלֵיהֶׁם ַרבִי יֹוסֵף ַחי ִים ֹלא לֹומַ ר לְזּוגָּתֹו דָּ בָּרּ ,וכְדֵ י ֹלא
ֶׁ ,העְדִיף לֶׁאֱכ ֹל שְרּויָּה
ִלגְר ֹם לָּּה ֲחלִישּות הַדַ עַת
ְדָּרים לְאֹותָּּה שָּ נָּה
ַּתָּרת נ ִ
בְאֹותָּּה שָּ נָּה ַכּנ ְִראֶׁה עָּשָּ ה ה ַ

שלושה דברים נקנים ביסורים :תורה וארץ ישראל ועולם הבא.
ראיתי משל נפלא מאוד ,למלך אחד היה בן יורש העצר שהוצרך להתחתן ,הגיע לפרק האיש
מקדש ,אבל המלך לא היה מוכן בשום פנים ואופן שהוא יתחתן עכשיו,
הוא עדיין לא בנוי להקים בית ,אין לו עדיין את הדעת להבין איך להקים ולטרוח עבור
הבית ,ואדם שלא טורח ועמל בעצמו אינו יכול להקים בית ,הוא מטיל את עמלו על אחרים
והבית לא יכול להתקיים כך.
לכן ציוה המלך על בנו שיתחיל לעבוד ולהשתכר ,לעמול בעצמו ,כדי שיוכל להיות ראוי.
אבל הבן היה מפונק מאוד ,הוא לא רצה ללכת לעבוד וכשראתה זאת המלכה ריחמה עליו
ונתנה לו סכום כסף ואמרה לו שילך לאביו ויגיד לו שעבד וטרח וקיבל משכורת.
לקח הבן את השטר והביאו לאביו ,המלך מיד קרע את השטר לגזרים ובן המלך הלך לו,
קריעת השטר לא הזיזה לו מאומה.
שוב נתנה לו אמו סכום כסף ואמרה לו שילכלך את ידיו ויגיד לאביו שעבד וטרח
הרבה ולכן התלכלך ,לקח המלך את השטר וקרע אותו לגזרים ובן המלך הלך לו.
למחרת ,אמרה המלכה לבנה ,כנראה לאבא יש ריח של נביאות,
הוא מתנבא עליך ויודע שאתה לא עובד ,אין ברירה בני אלא שתלך לעבוד ,תמצא עבודה
ותרוויח את היומית שלך.
בלית ברירה שמע הבן לאמו ויצא לעבוד בעמל גדול יום שלם ,קיבל סכום כסף ולעת ערב
ניגש לאביו המלך ואמר לו ,אבא ,הנה עבדתי ,תראה את הכסף ,לקח המלך את הכסף ובא
לקורעו ,מיד צעק הבן ,תעצור אבא ,תעצור בבקשה ,כל כך הזעתי על הכסף הזה ,בבקשה
אל תקרע אותו.
אביו חבקו ונשקו ואמר לו ,עכשיו עבדת ,עכשיו עמלת ,אתמול ושלשום לא
עמלת ,קרעתי את הכסף ולא היה אכפת לך,
אבל עתה לאחר שעמלת וטרחת על הכסף לא הסכמת שאקרע אותו ,כאב לך ,עכשיו שאתה
יודע עמל ויגיעה מהו ,תוכל להקים את ביתך.
ביסורים כיון שרק אדם שעמל ומתייגע בתורה יודע להעריך את התורה
הקדושה ,כשלוקחים לו דקת לימוד כואב לו כאילו קורעים את ליבו ,הוא צועק ,אני לא
יכול ,אני רוצה ללמוד .אדם כזה יוכל לקנות את התורה.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

כ כ ל ש ע ול ה ה א ד ם ב מ ד ר ג ו ת ,
ה ת ב י ע ה מ מ נ ו ג ד ול ה י ו ת ר .

כאשר צעד פעם הגאון רבי שלמה
זלמן אויירבך זצ"ל ,ברחובה של עיר
בלווי בנו רבי ברוך ,ביקש ממנו שיפנה
את הקיוסק הסמוך ויקנה חבילת שוקולד.
רבי ברוך מיהר כמובן לעשות כבקשתו.
אך משהביט רבי שלמה זלמן בשוקולד,
ביקש מבנו שיחזור שוב לקיוסק ויחליפנו
...
בשוקולד אחר
לפליאתו של רבי ברוך מה ראה על ככה?
השיב רבי שלמה זלמן וסיפר" :ישנו ילד
אחד שנחלש בלימודים ,ואביו בא לפני
.
וביקש שאשים עיני עליו
הבטחתי לילד שאקנה לו שוקולד טוב...
צריך ,אם כן ,לקיים את הבטחתי ולראות
שהשוקולד יהיה באמת שוקולד טוב"...

זקן עם-הארץ סח את צערו לפני מכרו :כל ימיו הוא
מבקש לדעת ,מה עושה הקהל ביום-כיפור בשעת כורעים,
ואין מגיד לו .אמר לו מכרו :אף-על-פי שסוד גדול הוא,
אגלהו לך .ערב יום-כיפור מצניעים לחמניות בתיק של
הטלית ,ולמחר ,בשעת כורעים ,אוכלים אותן .שמח הזקן,
שנתגלה לו סוד גדול זה ,ושמר אותו בלבו.
וכשהגיע יום-כיפור כרע יחד עם כל הקהל – ובאשר כרע
שם שכב .התחילו טורדים אותו :רבי יהודי! סבא! קומה,
למה תשכב? הפך הזקן פניו כלפי טורדיו,
נענה ואמר :טוב ויפה לכם ,ששיניכם בפיכם ,ואתם
זריזים לאכול .אני אין לי בפי אלא שן אחת...

לעילוי נשמת:

כאשר היו שואלים את ראש
הישיבה הגרח"פ שיינברג
זצ"ל על מספר הציציות לא
היה עונה ולפעמים ענה
בבדיחותא בשאלה האם הינך
יודע כמה שערות יש לך  .ואכן
יתכן שהרב לא היה סופר
במדוייק כמה לובש,
ואומנם בביתו היה לובש יותר
,
ממה
ואכן זכורני בנעורי שפעם
בחזרתו מהישיבה לביתו קרא
לי משום איזה סיבה להיכנס
עימו לחדרו הפנימי וראיתיו
לובש על עצמו עוד
מאוד של ציציות
רשימת תפוצה
hamaor.net@gmail.com

אי אפשר לקבל את התורה
 .יחד עם זה,
אלא
אנחנו כל הזמן שואפים למעלה.
לא מסתפקים ברדוד.
לא מתפשרים .כמו הצדיק,
שהאור שלו זה שככל שהוא
יותר ענו ,כך הוא יותר בלי
פשרות ,הולך עד הסוף.
זה היופי של החסידות ,זה
הולכים עם
הדברים עד הסוף ובאותו זמן
עושים הכל בשיא השפלות
והענוה .לא מקבלים מזה גאווה.

בפרשתנו ,פרשת נשא ,אנו למדים שאדם יכול להיות נזיר.
מהו נזיר? אדם שמקבל על עצמו להתרחק
לכל אדם :שתיית יין ,תספורת השיער כדי
להיראות נאה וכדומה .הרעיון שבנזירות הוא ממש כמו
התרגיל שעשה אנריקו ולוצ'י לנהג המונית הסיני.
הנזיר אומר ליצר הרע :אתה מנסה לגרור אותי לתאוות
ולהנאות אסורות? אני אראה לך שאני
ולהתרחק אפילו מהנאות מותרות .אתה חושב שתעבוד עלי
ותרמה אותי? אני אראה לך שאני יותר חכם ממך.כי זו דרכו
של היצר הרע :לנסות 'לגנוב' את דעת האדם בזמנים של
חולשה ולהשיג לעצמו הישגים .ועל כן הדרך להילחם ביצר
 :לעבוד עליו ,לרמות אותו
הרע היא
ולהעמיד אותו במקומו.

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

