פרשת לך לך
העלון לברכת והצלחת

משפחת שירו
כל הברכות והישועות

מעשה שהיה שבאו אל הגאון רבי יהושע ליב דיסקין
זצ"ל וסיפרו לו על אחד השוחטים שבירושלים ששולח את
בניו ללמוד בבית ספר שגדולי ירושלים החרימו ואסרו ללמוד
בו .כבוד הרב  -כך אמרו  -אין זה מין הראוי ששוחט כזה
ימשיך לשמש בתפקידו!
אכן כן  -נענה הרב  -אולם אי אפשר להעבירו מתפקידו
אלא אם כן תמצאו לו פרנסה אחרת ואז תשתדלו לשכנעו
לעזוב את מלאכת השחיטה ...עשו האנשים כאשר נתבקשו
ומצאו לשוחט משרה אחרת אולם כאשר הציעו לפניו את
המשרה החדשה אמר השוחט כי בטרם הוא מחליט הוא
מבקש להתייעץ עם רבי יהושוע לייב דיסקין.
כאשר בא השוחט לפני הרב ושטח בפניו את צדדי הספק
נענה מיד רבי יהושע ואמר :לא כדאי לך לעזוב את מלאכת
השחיטה בה אתה מיומן ופרנסתך מצויה לך ברווח...
מיד כאשר נודעה להם תשובתו של הרב
חזרו חברי המשלחת אליו ותמהו" :והרי הרב עצמו אמר
לחפש לו משרה אחרת ומדוע הרב אמר לו
להישאר על מכונו?"...
כאשר בא אלי יהודי לשאול בעצתי  -השיב הרב -
אני נותן לו את העצה הטובה ביותר בשבילו

ללא כל שיקול אחר שמעורב בכך!...

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

מסופר על רבי הירשלי ,איש כפר גידול,
שהיה נחשב כצדיק נסתר ,וגדולי דורו הרבו
לכבדו ולהעריצו .פעם ביקרו בביתו רבי אברהם
משה מפשיסחה ורבי יצחק מוורקא ורצו לתהות
על קנקנו.
הדבר היה בפרשת "ראה" ,פתחו שני הצדיקים
בדברי תורה וביקשו מרבי הירשלי
שיגיד אף הוא דבר מה וכך חשבו לבחון אותו.
נענה רבי הירשלי ואמר :מה יכול כפרי כמוני
לומר? תורה כפרית ...כתוב "ראה אנכי"...
פירוש :יסתכל כל אחד ב"אנכי" שלו ,אל יפזול
לעברו של הזולת
ואל יעמידהו לבחינה...

''ושמו את שמי על בני ישראל''  -לשים את
שמו ית' בקדקדו ובמוחו של כל איש ישראל.
פעם אחת בא עני רעב
מעירו לעיר אחרת ונכנס לאכסניה לאכול.
עד שישב והיה עסוק בסעודה
נכנס מכרו ושאל לו על אחד מבני-עירו.
מת – ,השיב העני בלשון קצרה ושב לאכול.
ואשתו? מתה .ובניו? מתו.
נבהל השואל :שמא מגיפה ,רחמנא ליצלן,
פרצה בעירכם?
לקח העני כף אחרונה מתוך הצלחת
שלפניו והשיב :בשעה שאני אוכל,
כל העולם כולו
חשוב בעיני כמת...

פעם אחת בא כפרי אחד לישיבה וביקש מראש הישיבה כי ימצא בעבורו חתן לבתו.
מתחייב אני ,לפרנס את חתני ולספק לו את כל צרכיו .בחר ראש הישיבה חתן
מופלג בתורה ובמעשים טובים וכעבור זמן התחתנו .למחרת החתונה הסב החתן בבית חמיו והנה מגישים לפניו
לחם צר ומים לחץ ...החתן העדין לא אמר דבר ובקושי רב נגס בלחם ושתה מן המים .בערב שוב הניחו לפניו לחם קשה ומים
וכך מדי יום ...התקשה החתן באכילת מאכלים אלה ,הלך ורזה ופניו נפלו .כאשר ראה הכפרי כי חתנו אינו אוכל צעק" :מפני מה
אינך אוכל? וכי בהיותך בישיבה אכלת מאכלים מעודנים?!" ...משלא הועילו צעקותיו שכר שני גויים גברתנים כדי שישגיחו על
חתנו שיאכל .בכל ארוחה היו עומדים עליו ובכל פעם שלא אכל היו שני אלה מצליפים בו בשוט.
לילה אחד ברח החתן ונמלט לישיבה .נכנס החתן לראש הישיבה וסיפר לו את כל המאורעות עד היום .למחרת הגיע הכפרי
לחפש את חתנו .מדוע אינך נותן לחתנך מאכלים ראויים? שאל ראש הישיבה את הכפרי.
אומר לכם את האמת  -ענה הכפרי  -אין באפשרותי לשלם אלא דמי לחם ומים .רשע שכמוך!!!  -צעק הרב -
אין באפשרותך לקנות בעבורו אוכל טוב? וכסף כדי לשכור שני גויים יש לך?!...

כאשר מתבקש האדם לתרום ולעזור  -אומר" :אין כסף ,מצב דחוק"...

לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב

כשרוצים יש כסף...

לברכת והצלחת
לרפואה שלימה
לרפואה שלימה
להקדשות
יחזקאל יצחקי וב"ב
טובה בת חביבה
סוגי שולמית בת חרדה
052-7656075
כל העלונים hamaor.net :רשימת תפוצה hamaor.net@gmail.com

לעילוי נשמת

אפרים אליהו בן מרים

כיצד אפשר לומר "אילו היה בדורו של אברהם",
והלוא נח אכן חי בדורו של אברהם חמישים ושמונה
שנה?! כסימנו הידוע של האבן-עזרא (כאן)" :אברהם
אבינו בן נ"ח כאשר מת נח".
עד יציאת אברהם מחרן ,בהיותו בן  75שנה ,לא
היתה צדקתו של אברהם ידועה לבני דורו,
לכן לא שייך לומר שלגבי אברהם לא היה נח נחשב
לכלום ,כי העולם ידע אז רק מגדולתו של נח ולא
מגדולתו של אברהם .רק לאחר מיתתו של נח,
כאשר נתפרסם טיבו של אברהם בעולם ,אז
אפשר לשאול עד כמה היה נחשב לגבי אברהם.

שאלו ילד חכם :אמור לנו ילד הרי חכמינו אמרו:
"אוי לרשע ואוי לשכנו" .האם תוכל להביא לנו
ראיה מן התורה ,שלאדם שיש שכנים רעים הוא
יושפע מהם לרעה? בתוך כדי דיבור השיב הילד
החכם" :ברור שכך הוא ...הרי זה פסוק מפורש
בתורה" :וירד מצרימה ויהי שם לגוי גדול"...

אישה אחת ,בוכייה ונסערת ,באה לפני
רבי צבי-הירש מרימנוב ,והתאוננה שהדיינים שדנו בדין-
תורה שהיה לה עשו לה עוול ועיוותו את הדין.
ציווה הצדיק לקרוא לדיינים ואמר להם" :נראה לי
שטעיתם בדין .הראו-נא לי את המקור שעליו סמכתם
את פסק-דינכם" פתחו הדיינים את שולחן-ערוך 'חושן
משפט' ,בסעיף שעליו התבססו בפסק-דינם ,וכשעיינו בו
לעומקו התברר שאכן טעו.
שאל אחד הדיינים ,איך ידע הצדיק שטעו קודם שראה
את הדברים?!.
אמר להם :כתוב" :תורת ה' תמימה
משיבת נפש" .אילו הייתם
דנים דין אמת ,לא הייתה האישה
יכולה לבכות כל-כך.

''הנה עין ה' אל יראיו למיחלים לחסדו'' הקב''ה מצפה שבני
אדם ייחלו לחסדו ,וידעו כי הוא מקור הברכה .ומי שמייחל
לחסד ה' ,זוכה שעין ה' מביטה עליו ונותן לו משאלותיו.

מעשה שהיה עם רבי ישראל החסיד תלמידו של המגיד ''מפרימישלן'' ,אשר כל שנה
היה הולך ''להונגריה'' וקונה סחורות ,ובשנת תרבי'ח אמר לו הרבי שהשנה לא כדאי לנסוע,
אבל הוא היה מוכרח מפני כמה סיבות ,ונסע .ופתאום פרצה מלחמה בין אוסטריה ובין הונגריה ,וצבא אוסטריה הקיף את עיר
''דיברוצין'' ונשאר גם רבי ישראל החסיד במצור ,כל יום היה יושב בבהכנ''ס ולומד תהלים ובלילה היה הולך למלון .והנה פעם
בלילה בדרכו למלון ,תפסו אותו שוטרי העיר ,ובקשו ממנו תעודת זהות ,וראו שהוא נתין אוסטריה חשבו אותו למרגל ,ושמוהו
בבית סוהר ,אחר יומיים יצא דינו למות ,כי בשעת חירום לא מרבים בבירור ,מאחר שהנתפס היה מצד האוייב ,וזה היה יום חמישי
והוצאה לפועל קבעו ליום שבת ,ושני ימים האלה רבי ישראל היה בתענית ולומד תהלים ובוכה .וביום שבת בבוקר באו החיילים
קשרו אותו ,ולקחוהו למקום המיועד לככר הגרדום ,ובדרך הליכתם פגשו בפרש קצין גבוה אשר הכיר את היהודי ,שאל ממנו
ישראל מה קרה לך? אמרו החיילים חייב תליה ,שאל הקצין למה? סיפרו לו שזה מרגל .אמר להם אני מכיר שיהודי זה תם וישר,
לכן להחזיר אותו לבית כלא ,ונראה מה נעשה אתו ,השיבו לו החיילים שאין ברשותם לעשות כן .אמר להם הקצין אם כן המתינו
כאן עם האסיר ,עד שאביא לכם פקודה חדשה ,החיילים המתינו עד שבא הקצין והביא פקודה ,להחזיר את היהודי לבית הסוהר.
והנה לא הספיקו להכניס אותו לבית הכלא ,וצבא אוסטריה כבש את העיר ,וראו את רבי ישראל ,הכירו אותו שאלו ממנו מה אתה
עושה כאן? א''ל שנתפס כמרגל לטובת המלכות ,שמחו שמחת גדולה ,ומיד שחררו והתיחסו אתו בכבוד.
כשבא לעירו הלך ראשונה ,לנשק את ידי רבו הצדיק רבי מאיר מפירימשלן ,ולספר מה שעבר עליו ,אבל רבו הקדים ואמר לו
ישראל ...ישראל ...אתה יודע כמה שטרחתי בשבילך להצילך?
תדע לך שהצומות ,והבכיות ,ולימוד התהלים והדמעות שירד ממך בבית הסוהר ,עזר לי הרבה ,עד שהרעשתי עולמות העליונים,
והרשו לאביך ובא בדמות קצין צבא ועשה מה שעשה.
והצער הזה ,היה לך ''תיקון'' על גלגול הקודם ,שהיית בו ישיבה ועזבת הלימודים ,והלכת אחרי הפיתוי של חברים בדרך חפשי,
ולמדת שפות זרות והצלחת להיות קצין הצבא ,ובמלחמות שהיה ביו גרמניה לפולין נפלת חלל בשדה הקרב.
אם היית אומר ''שמע ישראל'' לא היית צריך לבוא בגלגול זה ,ולסבול ,אבל חכמות זרות שלמדת נשכח ממך וראית אלקי אביך
המביא במשפט על כל נעלם ,ועתה תהיה נאמן לתורה ולעמך ישראל.

זיווג הגון

זיווג הגון

זיווג הגון

לברכת והצלחת

לברכת והצלחת

לברכת והצלחת

אייל בן יונה

אביב בת שפרה

אוריה בת שפרה

אמיר כהן וב"ב

אסף עקיבא וב"ב

ר' רפאל אלבז וב"ב

