"

בביתו של הגאון רבי אליהו רוגלר זצ"ל מקאליש התארח פעם אורח שנכשל בגניבת
,
טבעת משובצת יהלום שהייתה שייכת לרבנית .כאשר גילתה הרבנית
הודיעה למשטרה (שלא בידיעת בעלה) וזו רדפה אחר האורח ואכן מצאו את הטבעת
הגנובה בכיסו ,לקחו ממנו את הטבעת והכניסו את האיש למעצר.
נעשה רעש גדול בעיר .כשנודע לרבי אליהו את אשר אירע ,פנה מיד
וכך אמר לו" :אני תמיד מפחד שמא יקרה ומאן דהו יגנוב מביתי חפץ כלשהו ויעבור בזה
על הלאו של "לא תגנובו" ככתוב בתורתנו ,ולכן כדי שלא יכשל אצלי אדם בחטא של
 ,ואז הכל הפקר.
גניבה ,אני נוהג מדי ערב ,קודם לכתי לישון
"ומכיון שכך" – הפטיר רבי אליהו – "יוצא ,איפוא ,שאדם זה כלל לא גנב ,שהרי הטבעת
הייתה הפקר .לפיכך אסור להחזיקו במעצר כי לקח מן ההפקר "...נאלץ מפקד המשטרה
לעשות כפי שאמר לו רבי אליהו ,ושחרר את העצור.

"

רבי ראובן שרבני זצ"ל זכה
להסתופף בקודש אצל דור דעה ,רבותינו
הקדושים אשר בארץ המה ,מרנן הגאונים
הרב עזרא עטיה ,חכם מנצור בן
שמעון ,חכם עמרם אזולאי ,חכם
יהודה צדקה ,חכם ששון לבחורי
ישראל ,במשך עשרות בשנים.
כך שב"ה ישנם כיום מאות או אלפיים בני
תורה שזכו דרכו לקבל מרוח בינתם
וקדושתם של רבותינו זצ"ל.

רבי יהודה מוצפי עוד בהיותו ברחם אימו ,נהג אביו
הגה"ק הבלתי נשכח איש האלוקים חכם סלמאן
מוצפי זצ"ל ,לערוך לעיתים תענית הפסקה,
כשהינו צם משבת לשבת,

לכל אדם יש לפעמים נסיונות
ומבחנים באמונה ביטחון והשגחה,
איך אתה עומד ועובר את זה ?

שלח את הכסף  ,קיבל קבלה ,אבל הזמן היה בדיוק
" ואז הוא התקשר לבטל
שפרצה מלחמת "
את העיסקה  ,בעל ה"צימר"מיד אמר לו שהוא שולח לו
את הכסף תוך  48שעות  ,וכך היה .
עברו כמה ימים ואז חשב האברך "עשיתי עיסקה הכל היה
בסדר שלחתי כסף תנאים מצוינים  ".אולי בכל זאת ,אני
 ,התקשר ,כן איך אפשר
אתקשר
לעזור לך? תיראה לא נעים לי אני רוצה לפצות אותך.
לא צריך אתה חושב שבגלל שויתרתי
? אתה טועה .השכרתי את ה"צימר"
אז
ב  1200דולר .איך זה יכול להיות ? למי? ועוד בזמן
מלחמה ? לקבוצת "עיתונאים" ...

מה שאדם עושה ,עושה
אדם לא קובע,
לעצמו (העורך)
העלון לעילוי נשמת:

רבי
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19:21

17:53

18:43

19:23

אהבת התורה ושקידתה הרב
יוסף עזרא זליכא זצ"ל אשר
פעמה בקרבו הייתה אדירה .פעם
אחת ראה שבתקופת שעון הקיץ יש
.
לו שעה מיותרת
במקום לנצל אותה למנוחה שכה היה
זקוק לה החליט לנצלה לשיעור חדש
שפתח בביתו .פעם אחת מאחת
מנסיעותיו לקברי הצדיקים אמר לבנו
הגדול" :בא נלמד מסכת עוקצין",
ולמדו את המסכת
ואכן זכו לסיימה .לפעמים אף חזר על
דברים מאה ואחת פעם.

בא עני לפני הרה"ק רבי חיים מצאנז
זיע"א והראה לו את נעליו הקרועות .סיפר לו
כי אין בידו די כסף לקנות נעלים .אותה עת
נכנס בנו של הרבי הרה"ק רבי יחזקאל
משינאווה זיע"א .בקשו הרבי כי יחלוץ את
מגפיו ויתן לעני למדוד כדי לדעת מהי מדת
מגפיו .עשה כן רבי יחזקאל ,העני מדד ואמר:
הן תואמות בדיוק את מדתי.

אולם חכם סלמאן השיב בחיוך,אדרבה ,שהבן הנולד
יהיה צדיק מאוד בזכות כך ..ואכן זה היה מיודענו חכם
יהודה שנולד להוריו הצדיקים.

נקודה למחשבה
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18:41

19:20

כל עוד יש לילד
חברים לא טובים ,
הוא לא יצליח בלימודיו .

והנה באחת השבועות של תענית ההפסקה ,הבחינת זוגתו
הצדקת ע"ה ביום השלישי לצומו כי חכם סלאמן
וחייב הוא לשבור את צומו ,היא שחה לו
את דאגתה ,אך הרב סירב כי מצבו מאפשר לו להמשיך
להתענות ,הרבנית בדאגה לבריאותו אמרה ,כי אם לא
יאכל להשיב את נפשו ,הרי שגם היא תצטרף איתו
ותצום ברציפות בשבוע זה ,והרי היא מעוברת..

אברך מבני ברק הזמין "צימר" בצפון לבני משפחתו בסך
 600דולר  ,לכמה ימים המשכיר תיאר לו את המקום
 ,נוף יפה אפשרות
התנאים ,
ל"מסלולים" מיוחדים ומרתקים .
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19:23

גאונותו של רבי יצחק כדורי זצ"ל בתורת הנגלה,
בתלמוד ובפוסקים ,הייתה עצומה ,גם אם היא לא
נודעה ברבים .בהקשר לכך סיפר מקורבו רבי ישראל
גליס שליט"א :באחד הימים ירדתי אל ביתו ומצאתיו
 ,אמרתי לו ,אולי כבוד הרב ילמד
איתי קצת בנגלה ולא בנסתר? הסכים.

שמח הרבי ואמר" :במצוה גדולה זכית בני.
וכיון שאין נעלים לרגליך ,הכנס למיטתי
 ,ואל חדר הרבי נכנס
ושכב בה".
אחד החסידים .ראה את בן הרבי שוכב
במיטת אביו ושאלו אם חלה? סיפר הרבי
שאין לו מגפים.
מכיסו ושלח לקנות זוג מגפים.
שמח הרבי ואמר :מצוה גוררת מצוה ,כמה
יהודים זכו במצוות!

ומיד שאל ,מה לומדים בישיבה .עניתיו מס' סנהדרין.
הוא ישב על הספה ואני יושב מולו פותח את הגמ'
ולומד,לאחר מכן הוא אומר לי:כעת תקרא רש"י,
כשקראתי את רש''י דילגתי במתכוון שלוש שורות.
?!
הוא מיד אמר לי :תחזור,

הזכות להתפאר
מגיע רק למי שלעולם
לא ישתמש בה .

סיפר הגאון רבי דב בעריש ווידענפלד זצ"ל :בישיבתו של החתם סופר זצ"ל היה תלמיד
שאהב לקנטר את החתם סופר בקושיות שאין בהם ממש .פעם בשעת שיעורו של החת"ס הקשה אותו תלמיד
קושיא שראה בספר ,כאילו היא קושייתו ,אך לא ידע להציע את השאלה כראוי,
 .הוכיחו החת"ס על כך בשבט פיו .לאחר השיעור הצטער החת"ס מאד על שהוכיחו ברבים ,על כן
 ,ובכך לפייסו .אך עדיין לא
הזמין את התלמיד לסעוד על שלחנו בשבת קודש שהיה נחשב
נחה דעתו .הוא קרא לתלמיד ולימדו כיצד להקשות את הקושיא ההיא באופן הנכון וביקשו שיחזור על
שאלתו זו בשיעור הבא .ואכן כך הוה .אותו תלמיד שוב חזר על קושיתו כפי שלימדו ,ומיד נענה החת"ס
בהכנעה ואמר לו" :האם קושיא נפלאה זו התכוונת לשאול בשיעור הקודם?
 ,אנא מחל נא לי ,זו אכן קושיא עצומה "...רק אז לאחר שמובטח היה החת"ס כי
אם כן
אותו תלמיד נתפייס ,נחה דעתו הקדושה.

זצ"ל

רבי

זצ"ל

זכותם תגן עלינו

שי ְַּאחֵרֲ ,אבָּל
התלמיד ֹלא הֹודִ י ַּע ְּבבֵיתֹו ֶׁ
שמַּע אֶׁת ִסבַּת
שמַּח ַּכ ֲאשֶׁר ִּת ְּ
ַּר ֲעי ָּתֹו ְּבוַּדַּ אי ּתִ ְּ
ָּהאִחּור ...אּולָּם ה ַָּּרב עֹומֵד ְּבסֵרּובֹו ְּבכָּל ּתקֶֹׁף.
עַּל כָּל עִכּובּ ,תְּ הֵא
" ָּעלֶׁיָך
ַּה ִסבָּה ֲאשֶׁר ּתְּ הֵא"ָ ,אמַּר ְּבכָּל ה ְָּּרצִינּות ,וְֹּלא
שיְּסֻׁדַּ ר ָּה ִענְּי ָּן .וְָּאכֵןַּ ,כ ֲאשֶׁר
ִה ְּסכִים ְּל ַּה ְּמשִיְך עַּד ֶׁ
ִבּוריִ ,בקֵש ֵמהַָּאב ְֵּרְך
ִהגִיעּו סָּמּוְך ְּל ֶׁטלֶׁפֹון צ ִ
ָּלגֶׁשֶׁת ּו ְּלהִתְּ ַּקשֵר ְּלבֵיתֹו לְּהֹודִ י ַּע עַּל ָּהעִכּוב.
ַּרק ַּכ ֲאשֶׁר ָּחזַּר הַָּאב ְֵּרְך ַּהנֶׁהָּגְּ ,וכֻּׁלֹו ְּמ ַּחי ְֵך ּומ ְֻּׁרצֶׁה
ְּסע ֹ אִּתֹו
– ִה ְּסכִים ְּל ַּה ְּמשִיְך ִלנ ַּ
".מַּדּו ַּע אַּּתָּ ה ְּמ ַּחי ְֵך כָּל כְָּך?" שַָּאל אֹותֹו
שנִ ְּלוָּה ל ְַּּרבֵנּוְּ ,והַָּאב ְֵּרְך ֵהשִיבִ " :אשְּּתִ י
בָּחּור ֶׁ
ש ֵאלָּתִ יָ ...אמ ְַּּרּתִ י לָּּה
ְּכלָּל ֹלא ֵהבִינָּה אֶׁת ֵפשֶׁר ְּ
משֹה ְׁשמו ֵּאל
שֶׁר ֹאש ַּהיְּשִיבָּהַּ ,רבִי ֶׁ
ש ּ ִּפ ָיראָ ,אמַּר לִי ִלשְּא ֹל אֹותָּ ּה אִם הִיא מַּ ְּרשָּה
ַׁ
לִי לְַּאחֵר ְּבכַּּמָּ ה דַּ קֹותְּ ,והִיא ִה ְּסכִימָּה..

באשמורת-הבוקר הלך הזקן
להתפלל עם "הוותיקין" ובדרך
הילוכו עבר על-פני ביתו של
"הגביר" .שלא מדעתו הציץ
לתוך החלון הפתוח וראה:
"הגביר" ובניו וחתניו ואורחיו
יושבים בחבורה ומשחקים
בקלפים .כעס הזקן ותהה:
משוגעים ,רחמנא יצילנו!
עם עמוד-השחר
הם קמים לקלפים...
כל העלוניםhamaor.net :

הֶׁ ָח ֵפץ ַׁחיִּּים זצ"ל :כְּשֶׁ הָּאִ שָּה
ְּדַּרכֵי ַּה ְּצנִיעּותָ ,אז הִיא
הו ֶֹׁלכֶׁת ב ְּ
זוכָֹּה לְּהוֹלִיד ָּבנִים צַּדִיקִ יםָּ ,בנִים
אִירים לָּעוֹלָּם
ּתַּ לְּמִידֵי ֲחכָּמִים הַּּמְּ ִ
ְּתור ֹתָּ ם ּו ְּבצִדְּקּותָּם,
ב ָּ
“ :כָּל כְּבּודָּ ה
ְּוכִדְּאִיתָּא
בַּת מֶׁ לְֶׁך ְּפנִימָּה מִּמִשְּ בְּצות ֹ זָּהָּב
לְּבּושָּּה”  -אִשָּה צְּנּועָּה ְּראּוי ָּה
כה ֹנִים גְּדוֹלִים
ָּלצֵאת מִּמֶׁ נָּה ֲ
הַּמְּ ֻׁלבָּשִ ים מִשְּ בְּצות ֹ זָּהָּבְּ ...ועַּל
בָּעוֹלָּם ַּהזֶׁהְּ ,וגַּם
י ְּדֵי זֶׁה
בְַּאח ֲִריתָּּה ּתִ זְּכֶׁה לֵישֵ ב בָּעוֹלָּם
ָּה ֶׁעלְּיון ֹ ְּבהֵיכַּל ה' בְּרב ֹ עז ֹ ְּוהָּדָּר...

טבע האדם שבמה
שהוא רגיל אליו,

הוא בז לו .

שים לב ל חבר ים של יל ד יך
וגם לחבר ים של א ותם חברים .
בהגיעו לגיל מצוות גמר בדעתו רבי שמואל פריימן
לקיים הוי גולה למקום תורה,ועבר ללמוד בישיבה קטנה "בית
יוסף –נובהרדוק" שב"ב .הגיעו הדברים עד כדי כך שכאשר
הקציבה הישיבה דירת מגורים עבור ראשי הישיבות מרן החוז"א
ומרן הסטיפלר והגאונים חששו מהנאה מכספי הישיבה ,ע"כ
מהנהלת הישיבה שהיות ובדירה יש שלושה חדרים ,באופן שחדר
אחד הוא עבור החוז"א והחדר השני עבור הסטיפלר,
ע"כ ביקשו שהחדר השלישי יתייחד עבור
ובכך לא יהיה חשש ,כמובן שלצורך זה היו צריכים
לברר את המיוחדים מבין בחורי הישיבה ,ואכן לשם כך נבחר בנו
של הסטיפלר והוא רבי חיים שליט"אשנמנה אז מבחורי הישיבה
ומשנהו היה רבי שמואל דוד פריימן שנבחר לדור בדרתם.

הרבנית ִמצִדָּ ּה יִק ְָּּרה כָּל דַּ קָּה מִדַּ קֹותָּ יו ַּהגָּאֹון ַּרבִי
ש ְּמ ָּרה ָּעלָּיו ִמכָּל
ֹשה ְׁשמו ֵּאל ַׁש ּ ִּפ ָירא זצ"ל ְּו ָּ
מ ֶׁ
ַּּתֹורה ָּהי ְּתָּ ה שִעּור מּוסָּר ְּלכָּל ְּבנֵי
שמָּרְּ .מסִירּותָּ ּה ְּללִּמּוד ה ָּ
ִמ ְּ
ש ָּראֵלְּ .כבָּר
ַּה ַּבי ִת ,הֵיאְַּך צ ְִּריכָּה ִלהְּיֹות דְּ מּותָּ ּה שֶׁל אֵם ְּבי ִ ְּ
ש ְּמחָּה ְּלכָּל ע ֹל,
ִב ְּצעִירּותָּ םִ ,ה ְּסכִימָּה ה ַָּּר ָּבנִית ב ְָּּרצֹון ּו ְּב ִ
לֹו ִלשְּקד ֹ עַּל ּתַּ לְּמּודֹו ְּבאֵין
ַּמפ ְִּריעַּ.כְָּך ָּהי ָּה ְּכבָּר בַּּתְּ קּופָּה ה ִָּראשֹונָּה שֶַׁאח ֲֵרי נִּׂשּואֵיהֶׁם.
ּתֹורה
ִעּורים בִישִיבַּת קֹול ָּ
ַּכ ֲאשֶׁר נִק ְָּּרא לָּבֹוא ְּו ִלמְּס ֹר ש ִ
ש ְּמחָּה ִלנְּסִיעֹותָּ יו
ש ַּלי ִםִ ,ה ְּסכִימָּה ה ַָּּר ָּבנִית ב ְָּּרצֹון ּו ְּב ִ
בִירּו ָּ
ש ַּלי ִם ,וְּשֹוהֶׁה
ש ַּלי ִם .שָּבּו ַּע ַאחַּר שָּבּו ַּע ָּהי ָּה עֹולֶׁה לִירּו ָּ
לִירּו ָּ
שלֵם ְּבעִיר הַּק ֹדֶׁ ש,
ְּב ֶׁמשְֶׁך שָּבּו ַּע ָּ
שא ֶֶׁׁרת ְּלבַּדָּ ּה ְּבבֵיתָּ ם בְּתֵ ל ָאבִיב ּו ְּמנַּ ֶׁהלֶׁת אֶׁת
שה ַָּּר ָּבנִית נִ ְּ
ְּכ ֶׁ
שבָּּה נֹולְּדָּ ה בִּתָּ ם
 .גַּם בַּּתְּ קּופָּה ֶׁ
שי ִים הָּיּו ַּרבִים ,נֹותְּ ָּרה ה ַָּּר ָּבנִית
ְּכֹורהְּ ,ו ָּה ֲעי ֵפּות ְּו ַּה ְּק ָּ
ַּהב ָּ
שב ְָּּרה – ַּב ֲעלָּּה ָא ְּמנָּם נִ ְּמצָּא ה ְַּּרחֵק
אֵיתָּ נָּה בְּרּוחָּּה וְֹּלא נִ ְּ
שבָּת ,אּולָּם מַּה ְּּמתּוקָּה ַּוע ֲֵרבָּה
ֵמ ַּה ַּבי ִת וְּחֹוזֵר ַּרק ִלק ְַּּראת ַּ
ִהיא ַּהה ְַּּר ָּגשָּה – הֵן זֹוכָּה הִיא ִלהְּיֹות שֻּׁתָּ פָּה.

הקב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא (זוהר תרומה ,קס"א ע"ב),
תחילה ה' יתברך ברא את התורה הקדושה וכל מה שנוצר בעולם זה מחמת הכתוב בה,
ֲהפ ְֹך ּ ָּב ּה וַ ֲהפ ְֹך ּ ָּב ּה ,דְּ כ ּ ָֹּלא בָּ ּה (אבות פ"ה מכ"א) ,ורגיל היה הגר"א לומר שאם יש משהו
שלא כתוב בתורה סימן שאין באמת דבר כזה..
אשית
"ב ֵר ִׁ
בפרשה זו מנפץ את כל תורת הכפירה בשתי מילים ְּ
אלֹקים אֵ ת הַ ּ ָּש ַמיִׁ ם וְ אֵ ת הָּ אָּ ֶרץ" (בראשית א ,א) ,כל "את" שבתורה בא לרבות
ּ ָּב ָּרא ֱ
(פסחים כב ע"ב) ,את השמים -לרבות את כל הדברים חוץ מהשמים ,את הארץ -לרבות
את כל הדברים חוץ מהארץ ,ולכן גם כל הדברים שהמדע גילה בעבר כגון הפחמן
והמימן ומגלה בהווה כבר כתוב בתורה ,הכל נברא מששת ימי בראשית
ונתרבה במילים "את השמים ואת הארץ".
זצ"ל שימש את החפץ חיים שנים אחדות והתפעל מאמונתו
החושית ,כל הנעשה בעולם ראה החפץ חיים במבט התורה ,הטבע עצמו נגזר בעיניו
מכח התורה .פשוט היה בעיניו שאם נשאל אדם מהיכן יודע אתה שמחר תזרח השמש,
"יום וָּ לַ יְ לָּ ה ל ֹא יִׁ ְש ּבֹתוּ" (בראשית ח ,כב).
יענה :משום שהבורא הבטחנו כי ֹ
אותו ביטחון חייב להיות בעניין הגאולה ,שהרי גם עליה הובטחנו" :וְ אוּלָּ ם חַ י אָּ נִׁ י
בוד ה' אֶ ת ּ ָּכל הָּ אָּ ֶרץ( "...במדבר יד ,כא) .הרי שמבחינה זו חיים אנו עתה
וְ יִׁ ּ ָּמלֵ א ְכ ֹ
יהי לָּ יְ לָּ ה (תהילים קד ,כ).
בלילה ,בחשכהָּ ּ ,ת ֶשת ח ֶֹש ְך וִׁ ִׁ
ועוד יאיר כבוד ה' ויכירו כולם בכח מלכותו!
 ,סיפר רבי מרדכי ,היה לומד החפץ חיים בבוקרו של כל יום לפני
תפילת שחרית את פרשת הבריאה ,באומרו שבתקופתנו ירדה לעולם רוח קרה וקפואה,
לקרר ולכבות זיק האמונה ,וחייב כל אדם לחזק עצמו באמונה כנגדה.
וכשלומדים פרשה זו ,ורואים כיצד ברא הקב"ה עולמו והכל נהיה בדברו ,מתחזקת
האמונה כנגד המשחיתים.
את זמן חורף ,יהיה רצון שיהיה זמן מוצלח של שקידה בתורה
ויראת שמים ,שנהיה חמים כל הזמן ,חַ ם לִׁ ִּׁבי ְּב ִׁק ְר ִּׁבי ּ ַבהֲגִׁ יגִׁ י ִׁת ְב ַער אֵ ש,
ֲשר ָּק ְר ָּך ּ ַבדֶּ ֶר ְך (דברים כה ,יח),
ולא נהיה קרים ,לא נתקרר ,א ֶ
אלא תמיד נהיה חמים לעבודת ה' יתברך.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

ַמ ִחיש ְּב ָּמשָּל נָּאֶׁה אֶׁת חסֶֹׁר ַּה ִהגָּיֹון ַּב ְּט ָּענָּה ֶׁש"
נְ
ַּחֹורגֶׁת ִמ ְּכ ָּללֵי ַּה ֲה ָּלכָּה ,וְּלּו גַּם
כְָּך ְּוכְָּך" ַּכ ֲאשֶׁר מְּדֻׁ בָּר ְּבהִתְּ נַּהֲגּות ה ֶׁ
ש ָּעבַּר
ש ָּעלָּיו נִתְּ לִים הּוא ּתַּ ְּלמִיד ָּחכָּם גָּדֹול :אִם נֶׁ ֱאשָּם ֶׁ
שהָָּאדָּ ם ֶׁ
ְּכ ֶׁ
שאֵינֶׁנּו ָּאשֵם כִי ָּרָאה שֹוטֵר עֹובֵר
ב ְַּּרמְּזֹור ָאד ֹם י ִ ְּטעַּן ַּל ֲהגָּנָּתֹו ֶׁ
שהַּדָּ בָּר מֻּׁתָּ ר – ְּוכִי ּתֹועִיל לֹו ַּט ֲענָּתֹו? אֵין ָּספֵק
ְּל ָּפנָּיו ְּו ָּחשַּב ֶׁ
שהַּשֹופֵט י ִדְּ חֶׁה אֹותָּ ּה מִכ ֹל וָּכ ֹל.
ֶׁ
שאִם הַּשֹוטֵר ֹלא ָּהי ָּה בְּתַּ ְּפקִיד ִמ ְּב ָּצעִי וְֹּלא ָּהי ְּתָּ ה
הּוא י ַּ ְּסבִיר ַּלנֶׁ ֱאשָּם ֶׁ
ש ָּפעַּל ,ה ֲֵרי גַּם הּוא י ְּ ַּקבֵל ֶׁאת ָּענְּשֹו – וְֹּלא
לֹו ִסבָּה ֻׁמצְּדֶׁ קֶׁת ִלפְּע ֹל ְּכפִי ֶׁ
שי ֵ ָּענֵש ְּב ֶׁכפֶׁל ִכ ְּפ ַּלי ִם ,מִשּום שֶׁהּוא ָאמּור
עֹוד ֶׁאּלָּא ֶׁ
ִירת הַּח ֹק; ְּבכָּל ִמק ְֶּׁרה – בֵין אִם ָּהי ְּתָּה ַּהצְּדָּ קָּה ְּל ַּמ ֲעשֵהּו שֶׁל
שמ ַּ
ִל ְּ
ְּבע ֹ דִ ין
הַּשֹוטֵר ּובֵין אִם לָּאו – ַּלנֶׁ ֱאשָּם ֹלא ָּהי ְּתָּ ה כָּל ַּהצְּדָּ קָּה ִלק ַּ
ְּל ַּעצְּמֹו ּו ְּל ָּהפֵר אֶׁת הַּח ֹק ְּב ִעקְּבֹות הַּשֹוטֵר.
שהִיא
שבֶׁת מִשּום מָּה ֶׁ
כְָּך גַּם נ ֹאמַּר ְּב ִענְּיָּנֵנּו :אֹותָּ ּה ִאשָּה חֲשּובָּה הַּחֹו ֶׁ
ְּאֹורה
נֹו ֶׁהגֶׁת כ ָָּּראּוי ְּב ָּל ְּבשָּּה אֶׁת ַּה ֶׁבגֶׁד הַּמְּדֻׁ בָּר – אִם ָא ְּמנָּם י ֵש ִלכ ָּ
 ,ה ֲֵרי הִיא זַּ ָּכאִיתְּ ,ואִם ְּבעֵינֵי הַּקב"ה ,הַּבֹוחֵן
לִבֹות ּו ְּכלָּיֹותַּ ,מ ֲעשֶׁי ָּה אֵינָּם ֻׁמצְּדָּ קִים – ה ֲֵרי הִיא ּתֵ ָּענֵשּ ,ו ְּב ִכ ְּפ ַּלי ִם
שּמֵש דֻׁ גְּמָּה ְּלקִיּום ְּרצֹון ה' ּו ְּל ַּה ְּקפָּדָּ ה ָּעלָּיו.
ֲמּורה ְּל ַּ
שכֵן הִיא א ָּ
רח"לֶׁ ,

שעות מועטות אחרי התנאים
נעלמה הכלה .ביקשוה ומצאוה
יושבת בחדר לפנים מחדר ובוכה.
אמרו לה :מה אירע לך? שמא
חתנך אינו מקובל עלייך? החזירה
הכלה :חלילה! יפה ונחמד הוא.
חזרו ושאלו אותה :אם כן ,למה
את בוכה? זלגו עיניה שוב דמעות
ואמרה :למה אני בוכה?
אבא ואמא שלי חיים ,אבא
ואמא שלו חיים ,ועל שם מי
אקרא את ילדי?

לעילוי נשמת:

ילד גדול לא מבין את
העולם ,רוצה ולא יודע איך להיות
חכם .
לרחף כמו ציפור  ,ומדמה כנפים
ואז נופל אחור.
מוסיף משתעשע באשליותיו .
ופעם אחר פעם נופל הוא על פניו.
,
ובשניה
ביד אחת
בדרך לא דרך עדין מחפש

אדם המפנה מביתו כל
דבר רע יקבל שכרו
בכפלי כפליים

רבי יוסף אבורביע זצ"ל
מחכמי ורבני מרוקו .הרביץ תורה
בטיטאן היה מפורסם בחסידותו
וביושרו ובענותנותו הגדולה.
הוא הרביץ תורה ברבים ושימש
ספרא דדיינא בבית דינו של הגאון
נר המערבי רבי שמואל ב''ר
יצחק נהון זצוק''ל.
בשנת תרס''ו עלה רבי יוסף עם
נכדו הגאון רבי עמרם אבורביע
זצ''ל וקבע את מושבו בירושלים
על התורה והעבודה.
ניפטר ביום ה' לחודש אדר שנת
תרע''ח וניטמן בהר הזיתים.
רשימת תפוצה
hamaor.net@gmail.com

אשתו של הרה"ק רבי יעקב יצחק זורוביץ זיע"א
מפשיסחא ,הייתה מציקה לו לעתים קרובות בחירופים וזלזולים,
אך הוא שומע חרפתו ושותק .פעם אחת יצא הרבי מגדרו,
כמה מילים .תלמידו רבי שמחה בונם שהיה נוכח על ידו
תמה ושאל לרבו :וכי מה יום מיומיים?
השיבו הרבי :ראיתי שאם אמשיך ולא אשיב לה שום פעם,
מרוב צער ועגמת נפש,
הרי
כאילו אינני מחשיב את מציאותה בבית ,לכן כדי להפיס דעתה
והשבתי לה כמה מילים.

הלב והאוזניים
הם הכלים ללימוד התורה

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 ,ישראל בן שמחה סבג,
אואסינה בת גור'ה חלפון ,שמואל בן רבקה זכאי מרן הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה

