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כמה חשובה כל התאמצות
קלה לפני הקב"ה .
ַר ּבִי ַא ְברו ּם ַאהֲ רֹנוֹ ִביץ זצ"ל שָׂ ש תָׂמִיד
לְקַ י ֵּם אֶ ת ְרצֹון אִשְ תֹוְ .בבַקְשֹו ִלגְר ֹם ָׂלּה נַחַת רּו ַח,
ִתְרחֵּק כִמְ ַט ֲחוֵּי קֶשֶ ת מִדְ ב ִָׂרים שֶ עֲלּולִים ְל ַצע ֲָׂרּה.
ה ַ
ְוכְָׂך ֵּהעִיד תַ לְמִידֹוָׂ :הי ָׂה זֶה ְלעֵּת זִקְ נָׂתֹו שֶל ַהצַדִ יק,
כַאֲשֶר ַפעַם ַאחַת בִקְשָׂה מִ מֶ ּנּו ַר ֲעי ָׂתֹו ,שֶ יַעֲשֶה עִמָּׂה
ֶחסֶד ְויָׂבִיא מֵּ הַמַכלֶת דְ בַר-מָׂה ַהּנִצ ְָׂרְך לָּׂה עַתָׂה
בַמִ ְטבָׂח .אֶ ת הַשִיחָׂה שָׂמַ ע הַתַ לְמִידּ ,ובִקֵּ ש ְרשּות
ִלזְכֹות בַמִ ְצוָׂה ּו ְל ָׂהבִיא אֶ ת הַמִ צ ְָׂרְך מֵּ ַה ֶחנְ ָׂונִי.

"כח גדול
נמסר בידנו
להגדיל כבוד
מלכותו
יתברך על
ידי עניית
אמן יהא
שמה רבא
בכל הכח
הכוונה
ובקול רם".

"

מרן רבי עזרא זצ"ל אמר פעם
לרבנו":רק עליך אני סומך!"
כשהיה רבנו נכנס לפניו ,היה מכבדו
בקימה מלוא קומתו ,ומעולם לא הניחו
.
לילה אחד סמוך לפטירתו הקיץ משנתו
ואמר לבנו :דע לך ,העולם אינו מכיר
!
עדיין
ונרדם.לאחר זמן התעורר שוב וחזר באזני
בנו על אותן מילים...
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הלואה מה היא ? דאגה בלילות ,
וביזיון בימים .
רבי יהודה מועלם זצ"ל היה פרוש ורחוק
מכל ענייני האי עלמא ,הוא היה שייך לחכמי דור
העבר ולא עניין אותו כלל תאוות הפרסום
ומחמדי העולם המצויים בימנו,
לצורך חיותו,
ולמשל בעת שלפני עשרים שנה עלה לו הסוכר,
הייתה הרבנית בדאגתה למצבו של הרב מכינה לו
עד ליומו האחרון תפריט קבוע.

כמו מי שיש לו חולי הגוף...כן הוא
בענין הנפש ,צריך להתחקות על
שרשה מאין בא למידה הרעה זו .כדי
שידע לסור ממוקשיה עוד.

חובת שמירה על הילדים
גם שהם בתוך היכל ה"

אחד מתלמידיו שחזר בתשובה והחל לדקדק
במצוה קלה כבחמורה סיפר ,כי בכל לילה בא
אליו רבנו מרדכי שרעבי זצ"ל בחלומו
והיה מעירו לקום וללמוד תורה.

אחד שרצה להוציא קונטרס
'תיקונא דיוסף צדיקא' מהבן איש חי
סיפר זאת לחכם יהודה מוצפי,

אדם זה ששמו אלישע והוא בדרגת קצין בכיר
במשטרה אמר ,כי רבנו חכמתו הרבה,
בקיום המצוות למרות שכל חבריו
עשוהו ללעג וקלס על הפכו לבעל תשובה .ואכן
תהילות להשי"ת ,החזיק בתורה עד סוף ימיו.

התלהב מהרעיון,
הרב שהיה
ושאל ,מה המעכב משהבין כי ממון מעכב.
השיב על אתר :קבלת את כל הוצאות ההדפסה
[שהיה סך אלפי שקלים].

מעשה במלך ,ששלח אחד משריו ,לייצג אותו אצל המלך השכן.
נקודה למחשבה
 ,ויהיה מה שיהיה!" השר נסע וייצג את
לפני צאתו ,ציווהו שלא יתערב ולא יהמר שם בשום פנים ואופן" .
 ,אמר אחד משרי
מלכו בכבוד .כיבדו המלך המארח וערך סעודה בה השתתפו רבים מראשי האצולה והמלוכה.
?!” נפגע השר ומחה”:מה מום
המלך המארח" :בואו ראו מה רבה חכמתו של המלך שבחר באדם פיקח לשר
מצאת בי?” אמר לו" :אין זה אלא מום שבסתר,למרות שהכל יודעים על אודותיו!” נדהם השר וקרא" :הריני דורש התנצלות”.
!”
היתמם הלה ואמר" :מה עלי להתנצל ,הרי הכל יודעים ,שיש לך
קצף השר”:שקר אתה דובר!” אבל השר לא הרפה ודרש התנצלות לאלתר" .אם אתה מתעקש" ענה הלה "הריני מוכן
להתערב עמך בעשרת אלפי דינרי זהב!" זכר השר שהמלך אסר עליו להתערב ,אך במה דברים אמורים ,כשהוא עלול להפסיד
בהתערבות ,אבל כאן הרי זו עלילה" יודע אני בבירור ,כי אין עלי שום כתם לידה גדול ומכוער בגבי .עמד השר והוריד חולצתו
והוכיח לכל שאין על גופו כתם .התנצל השר המארח ושקל לידו את עשרת אלפי דינרי הזהב .מחיאות כפיים נשמעו מכל עבר.
:עשרת אלפי דינרי זהב! "מה זאת?” שאל
כאשר שב ממסעו ,סיפר למלך על עבודתו ,ובין היתר
המלך".תשורה צנועה" ענה השר".התערבת?" "לא אדוני המלך ,אין כאן התערבות ,זה היה בטוח במאה אחוזים!” וסיפר על העלילה
והזמתה" .אם כן,התערבת" אמר המלך "ואני צוויתי עליך לבל תתערב" ”.אבל...הייתה זו התערבות בטוחה” .הסביר השר" .עברת
על דברי" חזר המלך ואמר" .ועתה הסכת נא ושמע”.החל להסביר המלך "כשנדבתי עם המלך השכן לשלוח אליו נציג מטעמי ,אמר
.
לי המלך השכן” :שלח נא ביד תשלח ,רק לא שר פלוני ,כי טיפש הוא!” ,הוא התכוון אליך ,ואני מחיתי
והוא ענה':הנה תראה ,כי אצליח להביאו לפשוט את חולצתו ,בעיצומו של משתה!' 'לא יתכן' ,אמרתי ,והוא הציע לי להתערב על כך
בסך חמישים אלף זהובים .הבנתי שיבקשו לטמון לך פח .ועל כן הזהרתיך ,כמה פעמים ,לבל תתפתה להתערב בשום פנים ואופן.
אבל אתה היית חכם יותר ,ועברת על דברי .ועתה הלא תראה :הרווחת ,עשרת אלפני דינרי זהב ,אבל גרמת להפסד של חמישים
אלף ,ומה הרווחת?! גם עברת על דברי ,וגם עשיתי צחוק מעצמך בכל רחבי הממלכה”...

העלון לעילוי נשמתו הטהורה של :שר התורה עמוד ההלכה ,מאור ישראל ,מרן מלכא רבנו
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ומעולם לא אמר הרב דבר ולא שאל מדוע אין
מגוונת לו תפריט זה או אחר...
היות וכל אכילתו הייתה קודש.

אּולָׂם ַרבִי ַאבְרּום ס ֵֵּּרב וְָאמַר" :לא וָׂלא,
לַמַכלֶת ,כִי ַעתָׂה י ֵּש לִי מִ ְצוָׂה מֵּאִשְ תִי,
וְרֹוצֶה אֲ נִי לְקַ י ְמָּׂה ְב ַעצְמִי .וְדַ ע לְָך שֶ י ֵּש ָׂבזֶה ִב ְכלַל
שֶרבִי ַאבְרּום ִבכְבֹודֹו
מְשַמֵּ ַח אֶ ת אִשְ תֹו"ְ .וכְָׂך ָׂהי ָׂהַ ,
ּו ְב ַעצְמֹו ָׂהלְַך לַמַ כלֶת ,וְאֵּ לָׂיו נִ ְלוָׂה תַ לְמִידֹו,
כֻּּלֹו מַ ח ֲִריש ּומִ שְ תָׂאֶה בְאֵּיזֹו שִמְ חָׂה מִ זְדָׂ ֵּרז ַהצַדִיק
ִלגְר ֹם

גם כשאנו מבינים ,גם כשאנו יודעים ,גם כשאנו בטוחים,
כך יצר הרע עובד על האדם בעבירות וכל מיני פיתויים (העורך)
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כ"ק אדמו"ר רבי מנחם נחום
מטשרנוביל זצ"ל היה מוסר
נפש לפדיון שבויים .פעם אחת נתפס
בלילה בעיר זיטומיר ונתנוהו במאסר.
ביקש הרה”ק רבי זאב וואלף
מזיטומיר זצ"ל רשות לשהות
אצלו .יום אחד נראתה לפניהם אשה
שראשה עטוף במספחת משי ,ושאלה
את רבי מנחם נחום בתמיהה" :וכי זו
תורה וזה שכרה"?! ענה לה רבי
מנחם נחום בניחותא:
!”
"
הלכה האשה ,ורבי זאב וואלף שאל:
”מי היתה זו ,ומה אמרה?" השיבו
רבי מנחם נחום” :היתה זו שרה
אמנו ,ששאלה אותי :הלא אתה עוסק
תמיד בפדיון שבויים ,האם זה שכרך
להיות נתון במאסר? עניתי לה :אכן,
כך יאה לי לשהות בבית הסוהר,
מה גדול
צערם של השבויים ואתאמץ
שבעתיים בפדיונם!"

זצוק"ל הראשון לציון נשיא מועצת חכמי התורה

ביום שמחת תורה נכנס פעם אצל הרב מפוניבז' ־ הגאון רבי יוסף
שלמה כהנמן זצ"ל ,אדם ,שריד השואה כשלבו עובר על גדותיו:
"איככה ,רבי נוכל שאת” ־ מיור בבכי האומלל ,אשר רוחו בסערה
 ,וזכר היטב את הכלל ש"אין
מאד .אולם
אדם נתפס על צערו" ,הרעיף עליו בחמלה דברי ניחומים .וכך אמר לו:
"אם נחשוב על ההרוגים שנעקדו על קידוש ה' ־ הלא הם כעת
בהיכלות התנא הקדוש רבי עקיבא וחבריו ,ואין כל בריה יכולה לעמוד
במחיצתו ,אשרי חלקם .רע ומר רק לנו ,הנותרים ,אשר שרדנו חיים
מן התבערה .עלינו ראוי לבכות! על הקדושים בכלל אין מה לבכות,
"! בהזדמנות אחרת סיפר הרב מפוניבז' מה ששמע
מפי שרידים ניצולי השואה ,כי בעת שכ"ק האדמו”ר מבעלז רבי אהרן
רוקח זצ”ל נחלץ מגיא ההריגה בפולין ,ועבר להונגריה ,בשנת תש”ג,
ונתבשר שם בשרת איוב ,כי לא שרד בחיים אף אחד משבעת ילדיו,
ומכל נכדיו ,ניגש אליו אחד מזקני החסידים לנחמו ,ובתוך דבריו בירך
אותו כנהוג "שלא ידע יותר משום צער” .תפס הרבי בידו ,ויקרא
בחרדה" :כלום חשוד אני בעיניך ,שהיה לי אי פעם צער? לא מיניה
!"
ולא מקצתיה!
הילד" :המורה ,אבא לימד
אותי שעדיף לתת מאשר לקבל"!
המורה" :יפה מאוד,
במה אביך עובד"?
הילד" :מתאגרף"...
באחד מהפעמים שזכיתי לחזור
עם המשגיח הגר"ש וולבה
זצ"ל משיחתו במוצאי שבת קדש
בישיבת קול תורה ,עמדתי ליד
המשגיח בהמתנה לרכב ,והיה שם
בחור מהישיבה שעמד ללוותו.
לפתע פנה אליו המשגיח ז”ל ואמר
לו :הרי זה ביטול תורה,
סתם?!
ענה לו אותו בחור ,שרצונו לשמש
אדם גדול ולכן נשאר כאן ,וכי
אמרו חז”ל גדולה שימושה יותר
מלימודה .מיד אמר לו המשגיח
בכובד ראש ורצינות רבה:
צריך לשמש אדם גדול,
ואינני אדם גדול...

בכל עניין שאדם חושב
עליו הוא נדבק בו ,ואם
הוא חושב על הדין הוא
נדבק בדין,
ואם הוא בוטח בחסד,
שם תידבק נשמתו
והחסד יסובבנו

ענווה היא כוחה של
האמת.
פעם כן התבטא מישהו ,על
שיעור הציציות שלובש

הגרח"פ

שיינברג

זצ"ל .היה זה בעת שישב בדין
תורה שהיה בו בעל דין לא
קל ...וכאשר עשו
פנה אליו ראש הישיבה
לבעל הדין והגיש לו פינות של
כמות ענקית של ציציותיו
שלבש  -ואמר לו בכובד ראש
תראה שאתה עושה קנין סודר
 ...מפי
הגר"י גנס שהשתתף בדיון
לצידו של רה"י.

ומה גם שהיצר הרע היה בא לעזרתנו ומנמנם אותנו עוד שעה קלה.
משום כך הינו מאחרים לתפילה .התהלכנו נבוכים וחושבים מה להגיד
רבנו חיים חזקיהו מדיני זצל? איזה שקר נבדה ולא נביא עלינו
אשם? בלב הומה הגענו לבית הכנסת ,בחרדה עלינו את המדרגות
הרחבות ושפתותינו דובבות איזה''תירוץ'' .אך הינה עומד לקראתנו
 .ובטרם פתחנו בדברי
ומצפה במעלה המעקה
התנצלות הקדימנו ואמר":לא כל כך אחרתם בני ,עוד תוכלו לומר
קדיש בציבור. ,מעמסה כבדה נגולה מעלינו ,אורו העינים ,הלב רהב
ורחב ,בנין התירוצים שבנינו בדרך הלוכנו ,נפל והתפורר ,כי לו היה
.
צורך בו.
אין הוא רוגז עלינו אדרבא ,עוד מצא לנו צד זכות ודברי נחמה,
ובטוהר לב ובכוונה עמוקה התעטפנו בטלית ,הדקנו את התפילין
בזרועונו ועמדנו בתפילה .ועדיין מצלצל באוזנינו הדרש הנחמד שהיה
משמעינו במקרים שכאלה .נאמר" :בבית אלוקים נהלך ברגש''.
מהו ב''רגש''? הרגש ,ראשי תיבות ''ב'רד ,ר'וח ,ג'שם ,ש'לג''.
כלומר :בכל הזמנים ובכל המצבים חייב אדם להשכים לבית אלוקים,
העיקר לבוא ברגש.

להתמיד ולא לעצור.
להתאמץ ולא להתיאש.
כל אדם נכשל ,אך שבע
יפול צדיק – וקם.

יש צַ דִּ יק ּ ָּת ִמים הָּ יָּה ְּבדֹר ָֹּתיו
"אֵ ּ ֶּלה ּת ֹו ְלדֹת נֹחַ נֹחַ ִא ׁ
ְ
אלֹקים ִה ְתהַ ּ ֶּלך נֹחַ " (בראשית ו ,ט-י).
אֶּ ת הָּ ֱ
(ד"ה בדורותיו והוא על פי הגמרא סנהדרין קח ע"א ,מחלוקת רבי יוחנן
וריש לקיש)" :יש מרבותינו דורשים את נח לשבח ,אם היה צדיק בדור המבול,
כל שכן שהיה יותר צדיק אם היה בדורו של אברהם אבינו ,כיון שהיה לו ממי ללמוד
ללכת בדרך הטובה .ויש שדורשים אותו לגנאי ,לפי דורו היה צדיק ,ואילו היה בדורו
של אברהם לא היה נחשב לכלום".
מן המפרשים מתקשים ,אם ישנה אפשרות לדרוש את נח לזכות,
מדוע בכל זאת דרשו אותו לגנאי?
 ,אחד מההסברים הוא שהדחף שדחף את נח להיות צדיק זה בגלל שראה את
קלקול הדור ,אך זה לא נבע מחמת עצם הדבר שדבקות בה' וקיום המצוות זהו הדבר
הטוב ביותר והדרך הנכונה ,וּבָּ חַ ְר ּ ָּת ּ ַבחַ ִ ּיים (דברים ל ,יט).
שאם לא יהיה ירא שמים ,הוא עלול להיות מושחת כשאר אנשי דורו ,ולכן
יש שדורשים אותו לגנאי ,לפי שעבודת ה' צריכה להיות מתוך רצון פנימי להיות
דבוקים בו יתברך ,לפי שכך ציוונו וזהו הדבר הטוב ביותר עבורנו .ולא עובדים את ה'
בגלל שיש קלקול ברחוב וכדי לא להיות כמוהם.
***
זצוק"ל
כל מערכת חייו של עטרת ראשנו ,מורנו ורבינו ,מרן רבינו
(שהשבוע -ג' חשוון שלוש שנים להסתלקותו) ,הייתה ללמוד תורה וללמדה בעם ישראל
בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ,לצאת למרחקים ולזכות את הרביםִּ ,כי אָּ ָּדם ְל ָּע ָּמל
יו ּ ָּּלד (איוב ה ,ז) ,לעמל ר"ת ל'למוד ע'ל מ'נת ל'למד ,זוהי התכלית שלשמה נוצר
האדם בעולם .וכדברי הנפש החיים בהקדמתו שהאדם לא לעצמו נברא ,אלא רק
להועיל לאחרים בכל אשר ימצא בכוחו לעשות .ואין תועלת יותר גדולה מאשר להועיל
לחבירו ברוחניות וללמדו תורה ומצוות.
של מרן זצוק"ל ונרומם את כל בית ישראל
שנזכה ללכת
לקראת גאולת ישראל השלימה ,אמן.

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
כל העלוניםhamaor.net :
ְכח ֹ
ב ִרים זצ"לִ ,ה ְפלִיא תָׂ מִיד אֶת צִדְ קּותָׂ ּה ו ַ
א ִני ַה ַגבַאי ֶשּלָּׂה" ַהגָׂאֹון רבי ַחיִּים ְ ּ
"ֲ
תְ פִּלֹותֶ י ָׂה שֶל ה ַָׂר ָׂבנִיתַ .כי ָׂדּו ַע הָׂיּו מ ְִריצִים ֵּאלָׂיו ' ְקוִי ְטלַאְך' ַרבִים ְוה ְַרבֵּה ַבקָׂשֹות לִתְ ִפּלָׂה
ְו ִלב ְָׂרכָׂהְ .ו ָׂהי ָׂה אֹומֵּר" :ה ַָׂר ָׂבנִית נִ ְהי ְתָׂ ה י ְדּועָׂה ,שֹו ְלחִים לָּׂה ' ְקוִי ְט ַלאְך' ִמכָׂל הָׂעֹולָׂםַ ,ו ֲאנִי
שּלָּׂהַ "...כ ֲאשֶר הִתְ ַקשְרּו ֵּאלָׂיו ֲאנָׂשִים ְל ַבקְשֹו ְלהִתְ ַפּלֵּל עֲבּור ִענְי ָׂן פְלֹונִיְ ,והָׂיּו ָאז
ַה ַגבַאי ֶ
ֲאנָׂשִים ַב ַבי ִתָׂ ,הי ָׂה ַמ ְסבִיר ָׂלהֶם" :צִדְ ָׂקנִית גְדֹולָׂה הִיא ה ַָׂר ָׂבנִיתֲ ,אנָׂשִים ַר ִבים מִתְ ַקש ְִרים
"ּ .ו ְב ַהגִי ַע
שמָׂם ֶא ְצלָּׂהַ ,ו ֲאנִי עֹונֶה ַל ֶטלֶפֹונִים
ְל ַהזְכִיר ְ
ֲאנָׂשִים אֶל בֵּיתֹו ְל ַמט ָָׂׂרה זֹוָ ,אמַר ָׂלהֶםָ" :אכֵּןִ ,מי ָׂד ַא ֲעבִיר אֶל ה ַָׂר ָׂבנִית אֶת ַה ַב ָׂקשָׂה".
ש ָׂפחָׂה ָאמַ ר ַפעַם" :מַדּו ַע ַב ָׂקשָׂתְ ָך צ ְִריכָׂה ַלעֲב ֹר דַ ְרכִי?
ּו ְל ֶאחָׂד ִמ ְבנֵּי ַה ִמ ְ
ש ְבעָׂה עַל ה ַָׂר ָׂבנִיתּ ,ו ָׂפקְדּו אֶת בֵּיתֹו ַא ְלפֵּי
ְפנֵּה יְשִירֹות אֶל ה ַָׂר ָׂבנִית"ְ .וכְָׂך ַכ ֲאשֶר יָׂשַב ִ
ש ְכנֵּ ַע
י ְהּודִ ים ּובְר ֹאשָׂם גְדֹולֵּי יִש ְָׂראֵּל ,תַ ְל ִמידֵּ י ֲח ָׂכמִים וְַאדְ מֹו" ִרים וְכו'ִ ,ה ְצלִי ַח רבי ַחי ִים ְל ַ
שכָׂל ַהיְקָׂר ְו ַהגְדֻּ ּלָׂה ַהּנַ ֲעשֶה ָׂבזֶה ,הַכ ֹל ִלכְבֹודָׂ ּה שֶל
ש ְכנָׂע ְב ַעצְמֹוֶ ,
ש ָׂהי ָׂה ְמ ֻּ
אֶת סֹו ְבבָׂיו ְבמַה ֶ
ה ַָׂר ָׂבנִית ,לְגדֶֹל ַמ ֲעלָׂתָׂ ּה וִיקַר ע ְֶרכָּׂה .הַכ ֹל ִבזְכּותָּׂהב ְִרצֹותֹו לְרֹומֵּם אֶת רּוחָּׂה שֶל ה ַָׂר ָׂבנִית,
שכָׂל ֲאשֶר לֹו  -הֵּי ֶמּנָׂה ּו ִבזְכּותָׂ ּהְ .לעִתִ ים ִה ְפקִיד ְבי ָׂדֶ י ָׂה ֶאת נִהּול
ֶה ֱענִיק לָּׂה ה ְַר ָׂגשָׂה תְ מִידִ ית ֶ
ִעּורי
שיִשָׂא דְ ב ִָׂרים ְויִמְס ֹר ש ֵּ
ֶ
ִעּוריו,
לּו ַח זְ ַמּנֵּי סִדְ ֵּרי ש ָׂ
שלַח ִל ְפ ָׂעמִים אֶת ַה ַב ָׂקשָׂה אֶל ה ַָׂר ָׂבנִית ,בְָאמְרֹו שֶּלּו ַח ַהזְ ַמּנִים שֶּלֹו נָׂתּון ְבי ָׂדָׂ ּה ,וְלא
תֹורהָׂ ,
ָׂ
שבָּׂה
שתַדֵּל בַתְ קּופָׂה ֶ
יּוכַל ַלעֲשֹות מְאּומָׂה לְלא ְרשּותָׂ ּה.הַכ ֹל לְמַ עַן ָׂה ַר ָׂבנִיתכְמֹו כֵּן ָׂהי ָׂה ִמ ְ
ִעּוריו בְתֹו ְככֵּי בֵּיתֹו ,וְָאכֵּן הָׂיּו ַמגִיעִים אֶל ַה ַבי ִת
ְבע ֹ אֶת כָׂל ש ָׂ
ָׂהי ְתָׂ ה ְרתּוקָׂה ַל ַבי ִתִ ,לק ַ
שה ַָׂר ָׂבנִית לא
ש ָׂהפְַך ַהמָׂקֹום ְל ֵּמעֵּין בֵּית מִדְ ָׂרש ,כְדֵּ י ֶ
ַעשְרֹות תַ ְלמִידִ ים וְשֹו ְמעֵּי ִלקְחֹו ,עַד ֶ
ַתֹורה ְבבֵּיתָׂ ּה.
קֹורת רּו ַח ִמּלִמּוד ה ָׂ
שהֶה ְלבַדָׂ ּה ,וְתִ ְהי ֶה לָּׂה ַ
תִ ְ

ילד אחד בכה ברחוב
ניגש אליו אדם ושאל
אותו מה קרה .ענה
הילד :אבא שלי הכה
לעצמו על האצבע
בפטיש.
שאל הזר :אז למה
אתה בוכה ,זה דווקא
נשמע נורא מצחיק?
כן ,גם אני צחקתי
בהתחלה.
השיב הילד

לעילוי נשמת:

שלא ירפו הכשלונות
הקטנים ,וגם לא הגדולים,
את ידינו .תמיד אפשר
להתחיל את הכל מחדש...

סיפר רבי אלתר טוביה
וייס זצ"ל ,תלמיד ישיבת ראדין:
זכורני מעשה שאירע בתקופת
שנות תרפ"ז -תרפ"ט .העיר ראדין
היתה גועשת ורועשת .וכל כך
למה? נודע כי החפץ חיים
אמר שצריך לברוח מראדין !...על
שום מה? נודע לו לחפץ חיים ,כי
האיש העובד בניקוי ארובות
התנורים ,דורש חצי זלוטי בעד
ניקוי יחידה (מחיר מופרז) והרי זה
שוד! גזלנות!
ואסור לדור במקום כזה.
ותחנוניהם של אנשי העיר ואף
גדולים וטובים מחוץ לעיר ,כי
ישנה את החלטתו זו .וכבר ידוע
שהקדיש החפץ חיים סכום כסף
נכבד לצורכי רבים,
שכן ,היתה לו פעם חנות בראדין
וחשש שמא הונה פעם את מישהו,
ורצה לצאת ידי חובתו כתקנת
חז"ל "יעשה צרכי רבים"
רשימת תפוצה
hamaor.net@gmail.com

כאשר נֹולַד בְנֹו ַה ָׂקטָׂן ,של ַהגָׂאֹון ַרבִי ָמ ְר ְדּ ַכי
יפ ֶטר זצ"ל בְשּוב ה ַָׂר ָׂבנִית ַה ַבי ְתָׂ ה לְַאחַר ַהּלֵּדָׂ הִ ,הגִיעָׂה
ִג ְ
ְל ַבק ְָׂרּה ֲחב ֵָּׂרה וָׂתִ יקָׂהַ .כ ֲאשֶר ַה ֲחב ֵָּׂרה ָׂפנְתָׂה ָׂל ֶלכֶת לְדַ ְרכָּׂה,
ו ְָׂראֲתָׂ ה שָׂם אֶת ר ֹאש ַהיְשִיבָׂה
ִבכְבֹודֹו ּו ְב ַעצְמֹו ְמ ַטפֵּל ְבה ְַרתָׂ חַת ַה ַבקְבּוק לַתִ ינֹוק ,וְַאף
ֵּמכִין לֹו אֶת ַמ ֲאכָׂלֹו ,וְָאז בְאֹותָׂ ם יָׂמִים ֲה ָׂכנַת אכ ֶֹל לַתִ ינֹוק
ָׂהי ְתָׂ ה כְרּוכָׂה ְבט ְִרחָׂה מ ְֻּרבָׂה ַכי ָׂדּו ַע.
ָׂפנְתָׂ ה ֵּאלָׂיו וְָאמ ְָׂרה" :י ִ ְסלַח לִי ר ֹאש ַהיְשִיבָׂהֲ ,אבָׂל ה ֲֵּרי י ֵּש
שי ְכֹולֹות ְלהִתְ ַעסֵּק ַב ֲה ָׂכנַת הָׂאכ ֶֹל
כָׂאן בָׂנֹות גְדֹולֹות ַב ַבי ִת ֶ
לַתִ ינֹוקּ ,ומַדּו ַע ר ֹאש ַהיְשִיבָׂה צ ִָׂריְך ַלעֲמ ֹד ְו ַל ֲעשֹות ז ֹאת?"
שתִי יָׂלְדָׂ ה ָׂכעֵּת
שוְיֹון נֶפֶשִ " :א ְ
ֵּהשִיב לָּׂה ה ַָׂרב גִי ְפטֶר ְב ִ
תִ ינֹוק,

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

