"

סיפר הרב גליס שהיה לו ידי שאשתו ל"ע חלתה במחלה ועמדה לעבוד
ניתוח ושלח אותו לזקן המקובלים רבנו יצחק כדורי זצ"ל כדי שאבקש
ממנו ברכה עבורה .נכנסתי אליו לביתו .ברחוב אדוניהו הכהן .עוד לפני
שפציתי את פי הוא אמר לי' .לא צנועה' .לא הבנתי את דבריו.
לארה"ב .אמור לי האם אשתך
יצאתי החוצה מביתו
הולכת במטפחת? שאלתי אותו .השיב בשלילה ,האם היא הולכת
בצניעות? אמר לי ,לא כל כך .אמרתי לו :האם היא מוכנה לקבל עליה
שתלך עם כיסוי ראש ובצניעות? הסכים.
אל הרב ,והוא מיד שאל אותי ":קיבלה על עצמה?" הוכיתי
בהלם ,הרי דיברתי מחוץ לבית ,במקום שלא היה יכול לשמוע .אמרתי לו
והיא
אכן קיבלה על עצמה צניעות.הרב
עשרים שנה חיה ,בריאה ושלימה.

"

צריך תמיד להתאים את
המושגים לרמת ההבנה .
הרב מרדכי שרעבי זצ"ל זעק והתריע
הרבה בענין הקדושה והצניעות ,שהם יסוד
עם ישראל .וחייבים להזהר בהם
כלל.
והיה אומר שאותם הנשים שהולכות עם
פאה נוכרית יכולות להכשיל את בחורי
ישראל  .והיה זועק הרבה על גודל האסור
החמור להסתכל ולהרבות שיחה עם הנשים

פעם רבי יהודה מוצפי ראה בחור הרועד
מקור ללא מעיל ,מיד ביקש מאחד ממכריו
שישלחו לביתו ,משהגיע הלה
ולאח"מ ביקשו להתלוות אליו לחנות סמוכה ,שם
ביקש להביא לו מעיל צמר מהסוג הטוב ביותר,
באומרו למוכר כי צריך הוא
על בחור זה היות ובדיוק צריך להעביר
לבחור אחר שמידותיו כשלו .משמדד את המעיל.
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כשהרב מרדכי אליהו זצ"ל ישב
"שבעה" על אמו ,קרע את החולצה בין
הכפתורים טפח מאוזן ואח"כ טפח מאונך
.
לכיוון הלב,
כשבא רבי יעקב מוצפי זצ"ל ,לנחמו ,אמר
לרב שלא קרע כדין ,כי צריך לקרוע מבית
הצוואר כמבואר בשו"ע.
מבית הצוואר
כדברי יעקב .כשהרב התיישב הסביר לרבי
יעקב למה בראשונה לא קרע כך ,כי כל הדין
זה לקרוע משפת הבגד ,אז בזמנם היה זה רק
מבית הצוואר ,אך עכשיו שהבגד מחולק
לשניים ,גם מקום הכפתורים שפיר דמי
למיחשב לשפת הבגד ויכול לקרוע משם.
שאל רבי יעקב את הרב :אם כך ,למה לא
אמרת לי וקרעת שוב? ענה לו הרב:

מֶׁה ָעשְתָ ה ה ַָר ָבנִּית עִּם ַב ֲעלָּה ַהגָדֹול? –
ש ִּבשְכּונַת
בִּ"מְלֹון ַרי ְְך" ֶׁ
"בֵית ַהכ ֶֶׁׁרם" ,כְדֵ י שֶֹּׁלא יֻפ ְַרע ְבלִּּמּודֹו
ש ְסבִּיבֹוַ .ב ָקשַת ֶׁעז ְָרה ִּמּמֶּׁנּו?!
ֵמ ָהעֲבֹודֹות ֶׁ
הַס ִּמ ְל ַהזְכִּיר.

 .הבה
המצוה הזאת
נחטוף ,ננצל את ההזדמנות עד תומה ,ונשתדל
בכל כוחנו לקיימה בדקדוק ובהידור רב

נקודה למחשבה היה פעם בחור צעיר שנדד מעיר לעיר
בחיפוש אחר מזלו .באחד הימים ,כשעייף מלצעוד בדרך ,ישב לנוח בצילו של עץ עבות.
.
הוא לא ידע שהעץ תחתיו בחר לשבת הוא
היה זה יום קיץ שרבי ,והחום הכבד העיק עליו והגיר מגופו אגלי זיעה נוטפים .הוא
התלונן בקול רם" :איזה חום! הלוואי שהיה להשיב עלי רוח במניפה!" עוד לא גמר
הבחור לומר את המשפט והנה התייצב מולו נער חסון עם מניפת ענק,
והחל מנופף בה מול פניו" .אחחחח איזה עונג" אמר הבחור ,נהנה ממשבי הרוח הקרירים.
"כנראה שזהו עץ מגשים משאלות!
כעבור זמן מה חש הבחור רעב ,והחליט לנצל את כוחו של העץ
כיד המלך .רק סיים לבטא את רצונו ,והנער החל עורך לכבודו שולחן מטעמים מזילי
ריר .הוא אכל ואכל כמו שלא אכל מימיו והתענג על מזלו הטוב.
כששבע ,הביט מסביבו בהנאה ,ואמר" :ככה נהנים מהחיים! שפר עליי מזלי הטוב,
סוף סוף יש לי קצת נחת מנדודי בדרכים".
ומיד אחרי זה ,ביטא בקול רם מחשבה שחלפה במוחו" :איזה מין מקום משונה הוא זה.
? הייתי רוצה לראות
יער ,אבל אין בו חיות? איך יכול להיות
ולו גם רק נמר אחד ,או אריה ".מיד הגיח מבין העצים נמר גדול וטרף אותו מבלי
להשאיר ממנו דבר מלבד גל עצמות.

ללמדך שאל לך להתגרות במזלך הטוב,
לא כן הוא עלול להתהפך בין רגע( .העורך).

העלון לברכת והצלחת
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ִימי ָהעֲבֹודֹות ְו ַה ֲה ֻמלָה שֶׁל ע ֶֶׁׁרב ֶׁפסַח,
ּב ֵ
ָהי ְתָ ה ַהט ְִּרדָ ה ַב ַבי ִּת ַה ָקטָן כְפּולָה ּו ְמ ֻכ ֶׁפלֶׁת...
ַהֹורים ְו ַהיְלָדִּ ים – ַחי ִּים
ַה ַסבָא ְו ַה ַסבְתָ א ,ה ִּ
ַ ,וה ֲֵרי ָקשֶׁה
שנָה
כָאן כָל ַה ָ
ְלנַקֹות ְבכָזֹו ְצפִּיפּות.

כמה גדול כוחה של מצות כבוד הורים!

גדולי ישראל רבים
העידו :כי היכן ששאלו
את רבנו יהודה
צדקה זצ"ל ,היה משיב,
בתלמוד והלכה ,עניני בית
המקדש ,עניני קידוש
הלבנה ,ומי מדבר על
תורת הנסתר.
,
כך תדיר היה עושק
בתורה ללא הרף ,עד כי
לעיתים רבות היו נעמדים
על ידו בביתו אורחים
וכדו' ולא היה שם לב
כלל .כשהוא
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מי שמונע עצמו מאיזה
מאכל ואכלו לאחר זמן ,זה מראה
שהוא שולט על עצמו.

אמר לבחור ,אתה יכול ללכת .ובשקט העביר לו
את המעיל כדי שלא יתבייש מהמוכר.

יש דברים רבים
שבהתחלה ניראים
רעים ותהיה
אחריתם טובה
גדולה .
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שאם

בני

כאשר היה מוסר רבי ראובן
שרבני זצ"ל את שיעורו בגמרא,
שנמסר בעמקות .לא עשה הנחות לאיש,
דברי רש"י
והתוספות ,כפי שקיבל מרבותיו ב'פורת
יוסף' .כל פשט זכה אצלו לתשומת לב
מרובה ,למלוא העיון והעמקות ,והכל
בשמחה עצומה ברינה של תורה .כאשר
למד ,פניו קרנו באושר עילאי ממש,
.
כאילו
לא בחינם אהבוהו התלמידים בחביבות
יתירה ,שכן הקרין עליהם אהבה
וחמימות בכל לב .זוכרני כי לפני למעלה
משלושים שנה עת היה מגיע לסדר ערב
להיכל הישיבה ,היה ביהמ"ד נהפך
ליורה רותחת של ריתחא דאורייתא ד
נהפך ליורה רותחת של ריתחא
דאורייתא אך ראוהו נכנס ישר
בין הבחורים תוך כדי
שהינו מעוררם בתנועות ידיו לעסוק
בתורה בשמחה.

כל הברכות והישועות

אמא ה ַָר ָבנִּית ה ֲֵרי ֹלא י ְכֹולָה ָהי ְתָה
ַתֹורה
לָדַ עַת מַה י ִּ ְהי ֶׁה מִּ ּמֶּׁנּו ,לְאֵיזֹו גַדְלּות ב ָ
יִּצְמַ ח ְויַגִּיעַּ .ו ְבכָל זאת מֵ הַיֹום ה ִָּראשֹון
ָהי ְתָה ָלּה מַ ט ָָרה ַאחַת וִּיחִּידָה:
ְביִּשּוב הַדַ עַת,
ּו ְל ָהסִּיר מֵ ָעלָיו כָל עלְ .ב ִּט ְבעָּה ָהי ְתָה מַ ּמָ ש
טֹורחַת
הֲפּוכָה מִּ ּמֶׁ ּנּוְ .פעִּילָה ָהי ְתָה מְאדַ ,
וְעֹובֶׁדֶׁ ת קָשֶׁה בְיֹותֵרַ ,ב ֲעלַת שִּיחָה קֹו ַלחַת
קְשָרים ַרבִּים .וְאֶׁ ת כָל כחֹותֶׁי ָה
ּו ִּ
כְדֵי שֶׁיּוכַל ִּללְמד בְשֶׁקֶׁ ט ְכה ְֶׁרגֵלֹו
הִּיא ָהי ְתָה מְ ַספ ֶֶׁׁרת כִּי לְַאחַר שֶׁ ּנִּ ְפגְשָה עִּּמֹו
ִּל ְפנֵי ַהּנִּּׂשּואִּין ,מַ ּמָ ש ֹלא ָאבְתָה ְלהִּתְ חַתֵן
אִּ תֹו ְבגְלַל רב שַ תְקָנּותֹו ַועֲדִּינּותֹו ,אֶׁ לָא
שֶׁ ָאבִּי ָה ַרבִּי ַא ְריֵה זצ"ל ָאמַ ר לָּה" :עֹוד
תִּראִּי מַה יֵצֵא מִּ ּמֶּׁנּו...
ְ

בבית משוגעים ,חבורה של
משוגעים קופצים על מיטה.
בשלב מסוים ,ניכנס לחדר רופא
ששואל :למה אתם קופצים על
המיטה? בגלל שאנחנו אטריות!
משיב אחד מהם אוקיי ,אבל
שניים תלויים על הנברשת?
שואל שוב הרופא .עונה המשוגע

כל העלוניםhamaor.net :

האם אפשר
לערוך גלות בבית?!
רק כשיודע אתה
שאינך בבית ....
ַחּורי
ְליל שַ בַת קדֶׁש הָיּו ב ֵ
ּב ֵ
י ְשִּיבֹות סֹועֲדִּים עַל שֻ ְלחָנֹו,
עָלּו ּובָאּו
ִּקְראת
ְול ַ
ּומְקרבִּים
ָ
עֹוד עַשְרֹות תַ לְמִּידִּ ים
ְל ָהסֵב יַחַד ּו ְלה ְַרבֹות בְשִּירֹות
וְתִּשְ בָחֹותַ .פעַם ִּגלָה אֶׁ ת ָאזְנֹו שֶׁל
אֶׁ חָד מֵַאנְשֵי בֵיתֹו ,וְָאמַר לֹו" :דַ ע
לְָך כִּי ְל ַעצְמִּי ,דַי ָהי ָה לִּי
ִּלסְעּודַ ת
לֵיל שַ בַת קדֶׁשְ ,וכָל ַההִּתְאַ סְפּות
שֶׁל לְמַ ְעלָה מֵ חֲמִּשִּים אִּ יש מִּדֵי
שַ בָת – הַכֹל לְמַ עַן ה ַָר ָבנִּית
ַה ֲח ֵפצָה שֶׁ יְהֵא ַה ַבי ִּת
מְקֹום ַועַד לִּמְ בַקְ שֵ י ה' ְוי ֵש לָּה
מְרבָה מִּ כְָך".
ֲהנָָאה ֻ

המחילה
היא תכונת
החזקים

"עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים ,ועשר אתונות נושאות
בר ולחם ומזון לאביו לדרך" (בראשית מה,כג).
מצאנו בגמרא שיוסף שלח ליעקב יין ישן ,שדעת זקנים נוחה
הימנו (רש"י) .היין ששלח יוסף יש בו רמז לארבע הכוסות של
" רומזים לשלוש
פסח ,ושלושת הלשונות "
המצות שעורכים בליל הסדר.
יוסף רמז לאביו שבסופו של דבר
ויחגגו את חג-הפסח במצה ויין.

עם מעט חום
ואהבה אפשר היה
להחזיר את מרבית
" הנושרים " אל
המסילה הישרה .

אויב
מוכר
טוב
מאוהב
נסתר ...

"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני" (יוסף
מסמל את לימוד התורה – תלמוד; ואילו יהודה
– מעשה.
מסמל
כיום לימוד התורה גדול מקיום המצוות ,ולכן
יהודה ('מעשה') ניגש ועלה אל יוסף ('תלמוד').
תתגלה מעלת המעשה
אבל
(יהודה) ,ולכן אז "ועבדי דוד מלך עליהם".

סיפר רבי טורק שליטא כאשר בא פעם
הרב מפוניביז הגאון רבי יוסף שלמה
כהנמן זצ"ל לפרנקפורט כדי לאסוף כסף
עבור החזקת תלמידי ישיבתו פגש אותו
מיודעו רבי יעקב רוזניהם זצ"ל כששמע כי
הגיע הרב מפוניבז לאסוף תרומות אמר לו
היה לא תהיה אצלנו לאיתבזה כבוד התורה
עד כדי כך הושיבו רבי יעקב מיד
שם עמד ש"ס ולנ"א מהודר ויחל
הרב ללמוד שם במנוחה כאוות נפשו
אני אלך במקומכם הסביר לו ואכן יצא רבי
יעקב רוזניהם
נדיבי עם כעבור ימים אחדים חזר אל הרב
מפוניבז והניח לפניו על השולחן סכום כסף
גבוה שהספיק לכסות את תקציב הישיבה
למשך שנה תמימה

אחי יוסף

ּומסַּ ְפ ִרים לוֹ:
כַּאֲ ֶׁשר בָּ ִאים אֲ חֵ י יוֹסֵ ף אֶׁ ל יַּעֲ קֹב אֲ ִביהֶׁ ם ְ
אשית מה ,כו):
(ב ֵר ִ
"עוֹד יוֹסֵ ף חַּ י וְ כִ י הּוא מֹ ֵשל ְבכָּל אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָּריִם"ְ ,מסַּ פֶׁ ֶׁרת הַּ ּתו ָֹּרה ָּשם ְ
ָאבינּו חָּ ַּשד ְבבָּ נָּיו ֶׁשהֵ ם ְמסַּ ְפ ִרים ל ֹו
"וַּ יָּפָּ ג לִ ב ֹו כִ י ֹלא הֶׁ אֱ ִמין לָּהֶׁ ם" .יֵש לְ הָּ ִבין ,וְ כִ י ַּיעֲ קֹב ִ
ָּדבָּ ר ֶׁשאֵ ינ ֹו נָּכוֹן?
ָאבינּו ,אֵ ינָּּה חַּ ִיים ג ְַּש ִמיִים ,כִ י ִאם חַּ ִיים
ְב ַּרם הַּ מַּ ְשמָּ עּות ֶׁשל "יוֹסֵ ף חַּ י" אֵ צֶׁ ל יַּעֲ קֹב ִ
ֹשל ְבכָּל אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ַּריִםִ ,מיָּד
רּוחָּ נִ יִים .כַּאֲ ֶׁשר ְבנֵי יַּעֲ קֹב ְמסַּ ְפ ִרים לַּאֲ ִביהֶׁ ם ֶׁשיוֹסֵ ף מו ֵ
ָאבינּו יוֹסֵ ף
ִמ ְתעו ֵֹרר ב ֹו הַּ חֲ ָּששֶׁ ,שמָּ א י ַָּּרד ִממַּ ְד ֵרגָּת ֹו הָּ רּוחָּ נִ יתִ ,אם כֵן ִמ ְב ִחינַּת יַּעֲ קֹ ב ִ
ּוב ְקדֻ ָּשתוֹ ,א ֹו ָאז
ַאחים אוֹת ֹו כִ י יוֹסֵ ף נו ַֹּתר ְב ִצ ְדקּות ֹו ִ
אֵ ינ ֹו "חַּ י"ַּ .רק כַּאֲ ֶׁשר ְמ ַּשכְ נְ ִעים הָּ ִ
 "וַּ ְּת ִחי רּוחַּ יַּעֲ קֹ ב אֲ ִביהֶׁ ם"."ָאמּותה הַּ פָּ עַּ ם ַאחֲ ֵרי ְראו ִֹתי אֶׁ ת פָּ נֶׁיָך כִ י עו ְֹדָך
ָּ
ישת ֹו ִעם יוֹסֵ ף:
ָאבינּו אוֹמֵ ר ִב ְפגִ ָּ
יַּעֲ קֹב ִ
(שם מו ,ל) .הּוא מּוכָּן לָּמּות ,לְ ַאחַּ ר ֶׁשּנ ֹוכַּח לִ ְראוֹת כִ י יוֹסֵ ף ָאכֵן נִ ְשַאר ָּקדוֹש
חָּ י" ָּ
ָאדם מּול בו ֵֹרא ע ֹולָּם ,לְ ִה ָּשאֵ ר חַּ י ְבתוְֹך הַּ טֻ ְמָאה.
וְ טָּ הוֹר .כִ י ז ֹו הַּ ַּמעֲ לָּה הַּ גְ ד ֹולָּה ֶׁשל הָּ ָּ
ֹלקיכֶׁם חַּ ִיים כֻלְ כֶׁם הַּ יוֹם" ְ(דבָּ ִרים ד ,ד).
"וְ אַּ ֶּׁתם הַּ ְדבֵ ִקים בַּ ה' אֱ ֵ
ישה כִ י "כָּל נֶׁפֶׁ ש י ְֹצאֵ י י ֶֶׁׁרְך יַּעֲ קֹ ב ִש ְב ִעים נָּפֶׁ ש" -
ָּלכֵן ְבפָּ ָּר ַּשת ְשמוֹת ח ֹוז ֶֶׁׁרת הַּ ּתו ָֹּרה ּומַּ ְדגִ ָּ
ֻכלָּם הָּ יּו ָּשוִ ים ְב ַּמעֲ ל ָָּּתם ,כָּל ְבנֵי יַּעֲ קֹב ,וְ ַאף יוֹסֵ ף ּובָּ נָּיו הָּ יּו ִעמָּ הֶׁ ם ְבאו ָֹּתּה ַּד ְרגָּהַ ,אף כִ י
"יוֹסֵ ף הָּ יָּה ְב ִמ ְצ ָּריִ ם" .הֲ גַּם ֶׁשלִ כְ א ֹו ָּרה הָּ יָּה מָּ קוֹם לַּחֲ שֹב כִ י יֵש ִשּנּוי בֵ ינֵיהֶׁ םֶׁ ,שהֲ ֵרי
ָאבינּו ,וְ ִק ְבלּו ִממֶׁ ּנּו אֶׁ ת כָּל הַּ ּתו ָֹּרה ֶׁשלָּמַּ ד
ַאחים ָּשהּו כָּל הַּ ָּשנִ ים הַּ לָּלּו ִב ְמ ִחצַּ ת יַּעֲ קֹב ִ
הָּ ִ
ְבבֵ ית ֵשם וְ עֵ בֶׁ ר ,וְ ִאלּו יוֹסֵ ף הָּ יָּה ְבכָּל או ָֹּתן ָּשנִ ים ִב ְמקוֹם הַּ טֻ ְמָאהְ ,ב ִמ ְצ ַּריִם ,וְ אּולַּי נִ ְדבַּ ק
ב ֹו מַּ ֶׁשהּו ִמטֻ ְמַאת ִמ ְצ ַּריִ ם  -עַּ ל זֶׁה ְמסַּ פֶׁ ֶׁרת הַּ ּתו ָֹּרה כִ י "כָּל נֶׁפֶׁ ש" ,כָּל צֶׁ אֱ צָּ אֵ י יַּעֲ קֹב
ּוב ְקדֻ ָּש ָּתם.
ָאבינּוָּ ,שוִ ים ְבמַּ עֲ ל ָָּּתם ִ
ִ
ָאדם הַּ ָּדבֵ ק בַּ ְקדֻ ָּשה וְ עוֹמֵ ד בַּ ּנִ סָּ יוֹן  -ז ֹוכֶׁה לְ ִה ַּדבֵ ק בַּ ְשכִ ינָּהּ ,ומַּ עֲ לָּת ֹו גְ בוֹהָּ ה
לְ ל ְַּמדֵ נּו ,כִ י ָּ
ָאביוִ ,מכָּל מָּ קוֹם
עַּ ד ְמאֹד .וְ גַּם ִאם אּולַּי חָּ סֵ ר הָּ יָּה לְ יוֹסֵ ף הַּ צַּ ִדיק מֵ הַּ לִ מּוד ֶׁשלָּמַּ ד ִעם ִ
עֶׁ צֶׁ ם זֶׁה ֶׁשעָּ מַּ ד בַּ ּנִ ְסיוֹנוֹת הַּ ָּק ִשים ,וְ ָּשמַּ ר עַּ ל ְקדֻ ָּשת ֹו וְ טָּ הֳ ָּרתוֹ ,הָּ יָּה ְב ָּכְך כְ דֵ י לְ הַּ ְשווֹת
אוֹת ֹו ְב ַּמעֲ לָּת ֹו לְ אֶׁ חָּ יוִ ,ש ְבטֵ י ָּיּ-ה.
שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
(מלוקט מהספר "משכני אחריך" של הגר"ר אלבז שליט"א – שיוצא לאור בימים אלו).

בברכה ליהודה קיימות כל אותיות
האלף-בית ,חוץ מהאות ז .לרמז כי
 ,אשר יקום מבניו של
יהודה ,לא ינצח בדרך הטבע על-ידי
כלי-זין ,אלא ברוח ה' שבקרבו.

אחת ממעלותיה של ארץ ישראל מתבטאת בכך שהיא 'ארץ
חמדה טובה ורחבה' .ולכאורה ,כל אחד יודע שאין היא כל כך רחבה
וגדולה ,ובטיסה קצרה שלא תארך יותר ממחצית השעה אפשר
לעבור אותה מקצה לקצה.
ושמעתי ממו"ר הגאון רבי מרדכי שולמן זצ"ל שלמרות שיש
ארצות ששיטחן הגיאוגרפי עולה פי כמה וכמה של שיטחה של ארץ
ישראל ,רחבותה של ארץ האבות נמדדת בכך
גודלה של הארץ הוא בטהרתה.
כך גם אפשר לומר איך הצליח נוח להכניס בתיבה את כל החיות,
דבר הנוגד לכאורה את הכללים הטבעיים .ואכן ,הסיבה בעובדה
לא
שתיבת נוח הייתה נקייה מכל טומאה ,שהרי
הורשו להיכנס לתיבה.

קנגורו נמצא מטייל בוקר אחד בשבילי גן
החיות .מיהרו מנהלי גן החיות להגביה את גדר
הכלוב ממטר אחד לשני מטרים .בבוקר נמצא
הקנגורו שוב מטייל בחוץ מנהלי הגן והגביהו
את הגדר לגובה של שלושה מטרים .כעבור
יום שוב נמצא הקנגורו מטייל לו בשבילים אז
מיהרו והגביהו את הגדר לארבעה מטרים.
כעבור כמה ימים לאחר שהסיפור חזר על
עצמו והגדר הגיע לגובה של שמונה מטרים
שאל הגמל את שכנו הקנגורו :תגיד לי עד
איזה גובה יבנו לך גדר? נראה לי שעד 100
מטר השיב הקנגורו אלא אם כן
הם יזכרו

...

לעילוי נשמת:

בשיגור היין לאביו ביקש יוסף
לרמוז לו שאל לו לחשוש שמא
השינוי החיצוני שחל ביוסף,
,
בהיותו
השפיע חלילה על פנימיותו .לכן
שלח לו יין ,שעליו נאמר "אל
תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו".

אהבת ישראל אמיתית הייתה
ברה"ק רבי יהודה לייב ,בעל
ה"שפת אמת" זיע"א.
כאב נאמן ומסור היה לחסידיו.
פעם סיפר אחד החסידים" :כבן
שבע שנים הייתי כאשר באתי
בפעם הראשונה לרבי.
ובאתי עם אחי.
נכנסתי לרבי ,והוא אחז בידי
ואמר :כמוני כמוך ,גם אני הייתי
...
בגילך יתום,
מילים אלו נחרתו בליבי לעד"...
"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף"
כשהתגלה יוסף לאחיו הודיע להם:
"אני יוסף" ,שהוא
במדרגתו המקורית.
גם כעת ,במצרים ,הוא משקף את
גילוי האור האלוקי שבעולם
האצילות ,כמו שהוא בעולם
האצילות ממש.
רשימת תפוצה
hamaor.net@gmail.com

מחנה ריכוז ,בשנות הזעם עם התקרבות חג הסוכות,
חפץ היה לייב ליפשיץ זצ"ל לקיים מצוות סוכה
כהלכתה ,למרות שידע שאם ייתפס בכך דינו להישלח
מיד להשמדה .טיכס עצה עם חבריו,
כיצד לבנות סוכה שניתן להסתירה ,הוחלט לבנות סוכה
מינימלית ,רק אז הבין את דברי חז"ל ,כי אמרו בסוכה
באורך על רוחב  70ס"מ וגובה מטר -כשרה.
 ,מהם
ב"תוקף" היותו נגר במחנה
בנה סוכה כשרה שניתנה לפירוק מיידי ,וזו הוסתרה בין
שני צריפים .בהגיע ליל חג הסוכות ,חמק עם חבריו אל
"לישב בסוכה"
הסוכה שם
ו"שהחיינו" ,על חתיכת קליפה של תפוח אדמה מיד.
לאחר קיום המצווה פירקו את הסוכה מאימת הצוררים.

ניסים בן רימה ,שרה בת חורשיד ,דינה בת והב ,יוסף דהאן בן שמחה ,ליאור בן אילנה ,ששון בן טיפחה,
שמחה בת לולו ,יחי א 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

