פרשת שמות
העלון לרפואה שלמה

איילה בת שושנה
כל הברכות והישועות

ארבעת אלפים פעם מסכתות ביצה וראש השנה.
הרב אליעזר יוסף לדרברג ז''ל חי בירושלים בשכונת ''בתי
ורשא'' ,לפני כ 50-שנה .לפרנסתו עסק במסחר ,אבל היה בר
אוריין גדול ,שישב ולמד בכל שעות הפנאי .בשבתות היה
נושא דרשות בביהכנ''ס של הפרושים.
באחד הימים חלה'' .חייבים לנתח" קבעו הרופאים ''לפני
שהמחלה תפגע במוח ותגרום אולי למוות'' .ואולם ,הזהירו
הרופאים ,ייתכן שהניתוח יגרום לעיוורון.
''לכמה זמן אפשר לדחות את הניתוח? '' שאל .אמרו לו שעד
חצי שנה - .ביקש דחיה ,כדי שיספיק לשנן היטב כמה
מסכתות ,כדי שאם ,חלילה ,יתעוור ,יוכל לשנן אותן בע''פ,
שהרי למד בגמרא על אחד ,שהתמיד במסכת ''חגיגה'' ועל מה
שגמלה לו .וכך קיבל על עצמו ללמוד מסכתות ביצה וראש
השנה ,עד שידע אותן ישר והפוך.
בחסדי שמים עבר הניתוח בהצלחה ,וראייתו לא נפגמה.
אבל תלמודו נשאר בידו ,והוא המשיך לשנן את המסכתות,
שוב ושוב ,למעלה מארבעת אלפים פעם!!!
ובצואתו כתב'' :אולי כדאי לחרות זאת על המצבה כדי שאולי
גם הקורא יקבל עליו לעשות ככה''.

לא צריך לחכות לחולי כדי ללמוד
עכשיו נשקיע...

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

כאשר הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ''ל השתדך
חלה במחלת השחפת ר''ל ,והיה מצבו חמור מאוד,
ר' איסר זלמן הודיע לכלתו שאם ברצונם לבטל הם
יכולים לבטל את השידוך - .כששאלה את הרופא מה
סיכוי חתנה להחלים? השיב הרופא'' :לפי מצב בריאותו
הוא יוכל להוסיף ולחיות לכל היותר שנה אחת! ..
משהפצירו בה קרובי משפחתה שתבטל את השידוך,
קמה ונסעה ל''חפץ חיים'' לשאול ''בעצתו''  -והחפץ
חיים השיב'' :ישנם אנשים בריאים ,וישנם אנשים
שמאריכים ימים! בתי ,אם נגזר מן השמים ,מזדקנים
יחדיו אף עם בעל חלש בגופו,
ר' איסר זלמן זצ''ל נפטר בגיל !84
פרופסור אחד אמר :אם הגאון ר' איסר זלמן חי למעלה
מ 80-שנה ,יש לשרוף את כל ספרי הרפואה!

וזכור ! כי בעוד האדם מאכלו ערב עליו ,יסלק ידיו ממנו
לעבודת בוראו ,וזה נחשב יותר מתענית (מגיד מישרים)
פעם אמא ראתה את בנה רוצה להגיע
למדף למעלה לכן טיפס על כיסא
עם נעליים מלוכלכות.
אמרה אמא" :תשים עיתון על הכיסא !"
"לא צריך אמא ,אני אצליח להגיע"...
נמלה ופיל רצים במדבר.
מביטה הנמלה אחורה ואומרת לפיל:
"ואוו אחי תראה
כמה אבק אנחנו עושים".

שמעון היה עני מרוד .יום אחד חשקה נפשו באגרטל יפה שיפאר את ביתו.
הוא אסף פרוטה לפרוטה והלך אל השוק .הוא דמיין איך יראה הבית עם האגרטל החדש,
אבל כשהגיע לא נשאר כלום הכול נמכר! אמר המוכר" :לא נורא שמעון ,תבוא בעוד שבועיים יגיעו חדשים".
"מה שבועיים ...אין לך משהו למכור לי?!" –התחנן שמעון .המוכר ריחם עליו ואמר לו" :ראה יש לי אגרטל ישן מאוד – קח אותו בזול."...
האגרטל היה עתיק מאוד .ושמעון התנחם בו כמוצא שלל רב .שכנו העשיר ראה אותו עם כד והחליט לחמוד לצון ,הוא קרא לעברו" :שמעון אגרטל
כזה מתאים לאוצרות המלך – תן את זה למלך והוא ישמח "...שמעון לא חשב פעמיים – "לשמח את המלך! – איזו זכות!!!" – והוא שם פעמיו
היישר אל הארמון כשהוא צועק לשומרים" :הבאתי מתנה למלך!" המלך היה המום – "אדם פשוט מביא למלך מתנה – אין זה כי אם אגרטל עתיק
ויקר עד למאוד!" – חשב לעצמו ...מיד הוא הורה למשרתיו להביא למיטיבו שק מלא מטבעות זהב!
שמעון כעת הפך לגביר שמעון! הוא ניגש לחברו העשיר והודה לו על העצה ...העשיר היה המום .אבל ראש מסחרי יש לו...
הוא מיד מכר את כל רכושו וקנה כד מצופה ביהלומים ושם פעמיו אל המלך .המלך התרגש כל כך ,וחשב לעצמו:
"במה אוכל לגמול טובה לאחד שהביא לי מתנה שכזו ,ובוודאי שלא חסר לו כלום?! "...הוא הורה למשרתיו
להביא לו מחדר האוצרות משהו נדיר ומיוחד ...לא עברו כמה דקות והעשיר יצא מהארמון עם...
האגרטל הישן של שמעון ...תשמח במה שיש לחברך...

לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב

לברכת והצלחת
לרפואה שלימה
לרפואה שלימה
להקדשות
ירון דניאל 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

"והנה ידו מצורעת כשלג ...והנה שבה כבשרו"
מה רמז יש בכך?
הצרעת מסמלת את הגלות
(סיבת הגלות היא הסתלקות אור הקדושה ואף הנגעים
באים מחמת הסתלקות אור הקדושה).
הבשר (הבריא) – רומז איפוא לגאולה .באמצעות האות
הזה רמז הקב"ה למשה כי הצרעת (הגלות) תתהפך לבשר
(גאולה) ,ואז יבוא כל בשר להשתחוות לפני ה'.
וכל השינוי הזה – הראה לו הקב"ה –

יכול לבוא ברגע אחד!

מסופר על הגאון מוהר''ר זלמן מירל''ש אב בית דין
''המבורג'' שפעם אחת הלך לבית הכנסת מעוטף
בטלית ותפילין כדרכו ,ופגע בו אדם אחד שהיה לו
למכור אבנים טובות ,ורצה שילך עמו לביתו ,והגאון
השיב לו שימתין עד שיבוא מבית הכנסת.
ובתוך כך מכרן לאחר ,והאחר הרויח בהם כמה
אלפים ,ושמח הגאון שמחה גדולה ,שהשליך מנגדו
ממון רב ,עבור תפלת צבור.

הגה''צ רבי זיידל אפשטיין שליט''א ,המנהל הרוחני
דישיבת ''תורה אור'' ירושלים ,אמר באחת משיחותיו
אודות חובת השמחה של לומדי התורה על זכות זו
שנפלה בחלקם ,את הדברים דלהלן:
צריך להתבונן'' ,למה אבדנו את הרגש'' ,כמה עלינו
להודות על מתנה זו ,שיש לנו האפשרות לשבת ולעמול
בתורה ,כמה שמחה היתה צריכה להציף את לבנו שחיי
עולם נטע בתוכנו?!
זכורני שבחור בישיבה סיפר ,שהיה פעם בראדין אצל
ה''חפץ חיים'' זצוק''ל ,ושמעו יושב אצל העליה ולומד,
וכשסיים לימודו שר לעצמו'' ,אשרנו מה טוב חלקנו'',
ואגב אורחא דפק על השולחן בקצב השיר...
בני תורה צריכים לדעת להחשיב עצמם ולשמוח שנפל
בחלקם לשבת וללמוד את תורת ה'.

חסד ה' יתברך גבר עלינו שלא פסקו ''מעולם''
ישיבות ,וקבוצות לומדי תורה ושוחריה והוגיה''

דברי הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
ַה ּקוֹ ל ֶׁש ָח ַדר ַל ֵּּלב וַ ִּתפְ ַתח וַ ִּת ְראֵ הּו אֶ ת הַ ֶילֶד וְ ִּהנֵה נַעַ ר ֹּבכֶה (ב ,ו).
פֵ ֵרׁש ַר ִּׁש"י" :וְ ִּהנֵה נַעַ ר ֹּבכֶה  -קוֹּל ֹּו כְ נַעַ ר" .כְ ֶׁשפָּ ְתחָּ ה בִּ ְתיָּה בַ ת פַ ְרעֹּה אֶ ת הַ ֵתבָּ ה ,וְ ָּׁש ְמעָּ ה קוֹּל נַעַ ר ב ֹּוכֶהֹ ,לא הֵ בִּ ינָּה כֵיצַ ד י ִָּּתכֵן הַ ָָּבָּ ר?
הֲ ֹלא לְ פָּ נֶיהָּ ִּתינוֹּק ,וְ אֵ יְך יוֹּצֵ א ִּממֶ נּו קוֹּל ֶׁשל נַעַ ר? אֶ לָּאֶׁ ,שּקוֹּל ֹּו ֶׁשל ֹּמ ֶׁשה ַרבֵ נּו ע"ה ֹלא הָּ יָּה קוֹּל ֶׁשבָּ ַקע ִּמפִּ יו  -אֶ לָּא ק ֹּולָּם ֶׁשל כָּל יַלְ דֵ י
י ְִּש ָּראֵ ל ֶׁשנִּ זְ ְרקּו אֶ ל הַ יְאוֹּר! קוֹּל זֶה ָאכֵן ֹלא הָּ יָּה קוֹּל ֹּו ֶׁשל ִּתינוֹּק  -אֶ לָּא קוֹּל חָּ זָּק וְ עָּ בֶ ה ,כְ מ ֹּו ֶׁשל נַעַ ר גָּדוֹּל .מַ עֲ ֶשה ָוֹּמֶ ה עַ ל קוֹּלֶׁ ,שֹּלא
ּומׁשֻׁ נוֹּת
ְהּודים צָּ רוֹּת ׁשוֹּנוֹּת ְ
ָאדם אֶ חָּ ד ,אֵ ַרע בִּ ימֵ י ַרבִּ י יְהוֹּׁשֻׁ עַ צַ יְיטֶ לֶס ִּמ ֶש ְקלוֹּב ,הַ ְמ ֻׁכנֶה הַ ַשר מֵ או ִֹּּׁשיצָּ ה .בִּ ְתקּופָּ ה ז ֹּו סָּ בְ לּו הַ י ִּ
הָּ יָּה קוֹּל ָּ
ִּמָֻׁ כָּס ש ֹּונֵא י ְִּש ָּראֵ ל ֶׁשהֵ צֵ ר לָּהֶ ם .מֹּ ח ֹּו הַ ּקוֹּדֵ חַ הָּ יָּה מַ ְמ ִּציא לְ ֹלא הֶ ֶרף חֻׁ ִּּקים וְ הַ גְבָּ לוֹּתֶׁ ,שכָּל מַ ְט ָּר ָּתם לְ הָּ ִּציק ַליְהּו ִּדים ְשנּואֵ י נַפְ ׁשוֹּ.
ידה ֶׁשבָּ ּה ִּה ְצלִּ יחּו לְ ִּה ְתמוֹּדֵ ד ִּאת ֹּו וְ עִּ ם ְגזֵרו ָֹּּתיו ,הָּ יּו מַ ָּתנוֹּת ׁשוֹּנוֹּת ֶׁש ִּה ְקפִּ ידּו לִּ ְׁשֹלחַ אֵ לָּיו .הַ שֹּחַ ד עָּ ָּשה אֶ ת ַתפְ ִּקיד ֹּו נֶאֱ מָּ נָּה,
ּצּורה הַ י ְִּח ָּ
הַ ָּ
ָּנּותם ,וְ הֵ ם י ְָּׁשבּו לְ טַ כֵס עֵ צָּ ה ,כְ דֵ י לִּ ְמצֹּא לָּעִּ נְ יָּן פִּ ְתרוֹּן ֶׁשי ְַספִּ יק לִּ ְטוָּ ח ָארְֹּך.
וְ ִּעּוֵר בַ ְמקוֹּמוֹּת ֶׁשהָּ יָּה צָּ ִּריְך לְ עַ ּוֵר ...אַ ְך פַ עַ ם ַאחַ ת פָּ ְקעָּ ה סַ בְ ל ָּ
ָּקם ַרבִּ י יְהוֹּׁשֻׁ עַ צַ יְיטֶ לֶס וְ ִּה ִּּציעַ  ,לִּ ְׁשֹלחַ ִּמכְ ָּתב לַמַ לְ כָּהּ ,וב ֹּו ְתלּונָּה חֲ ִּריפָּ ה ֶנגֶד אוֹּת ֹּו ָֻׁ כָּסָּׁ .שמַ ע וַ עַ ד הַ ְּק ִּהלָּה וְ ִּה ְת ַנגֵד ,כִּ י חָּ ַׁשׁש ֶׁשֹּלא יִּמָּ צֵ א
רּורה וְ צֶ חָּ ה .בְ סוֹּפ ֹּו ֶׁשל ָָּבָּ ר ִּה ְתחַ יֵב הַ ַשר מֵ או ִֹּּׁשיצָּ ה עַ ְצמ ֹּו לְ ַקבֵ ל עָּ לָּיו אֶ ת
ָאדם ֶׁשי ְִּהיֶה ְמסֻׁ גָּל לַעֲ מֹּ ד לִּ פְ נֵי הַ מַ לְ ָּכ ה ּולְ ַדבֵ ר בְ ָּשפָּ ה בְ ָּ
ָּ
ִּיׁשה ִּעמָּ ּה.
הָּ ַאחֲ ָּריּות לָּעִּ נְ יָּןּ ,ולְ יַּצֵ ג בְ עַ ְצמ ֹּו אֶ ת הַ ִּמ ְׁשלַחַ ת .בְ הַ ְסכָּמַ ת כָּל חַ בְ ֵרי הַ ּוַ עַ ד נִּ ְׁשלַח אֶ ל הַ מַ לְ כָּה ִּמכְ ָּתבּ ,וב ֹּו בַ ָּּק ָּׁשה לְ ִּה ְת ַקבֵ ל לִּ פְ ג ָּ
ְהּודית וְ לִּ ְׁשמֹּעַ
ַארמוֹּן הַ ְמלּוכָּה ִּמכְ ַתב ְתׁשּובָּ הּ ,וב ֹּו ַתאֲ ִּריְך וְ ָּׁשעָּ ה ֶׁשבָּ הֶ ם ֵתאוֹּת הַ מַ לְ כָּה לִּ פְ ֹּגׁש אֶ ת חַ בְ ֵרי הַ ִּמ ְׁשלַחַ ת הַ י ִּ
עַ ד ְמהֵ ָּרה ִּה ְת ַקבֵ ל מֵ ְ
אֶ ת אֲ ֶׁשר בְ פִּ י הֶ ם .בְ הַ גִּיעַ הַ זְ מַ ן הַ ְמיֹּעָּ ד ִּה ְתי ְַּצבּו ֻׁכלָּם .הַ ַשר מֵ או ִֹּּׁשיצָּ ה פָּ ַתח וְ ֵתאֵ ר בִּ פְ נֵי הַ מַ לְ כָּה בְ נִּ ימּוס ּובְ דֶ ֶרְך אֶ ֶרץ אֶ ת הֲ צָּ קו ָֹּּתיו ֶׁשל
הַ ָֻׁ כָּס ,וְ אֶ ת הַ ְגזֵרוֹּת ֶׁשהּוא ג ֹּוזֵר עֲ לֵיהֶ ם חֲ דָּ ׁשוֹּת לַבְ ָּק ִּרים .תוְֹּך כְ דֵ י הַ ְָבָּ ִּרים הֵ חֵ ל קוֹּל ֹּו לַעֲ לוֹּת ּולְ ִּה ְתלַהֵ ב ,עַ ד ֶׁשהֵ חֵ ל לִּ ְצעֹּק מַ מָּ ׁש.
"ה ְתחַ לְ ָּת אֶ ת ְָבָּ ֶריָך בְ נִּ ימּוס גָּדוֹּלּ ,ופִּ ְת ֹּאם הָּ פַ כְ ָּת אֶ ת ִּסגְנוֹּנְ ָך וְ ִּה ְתחַ לְ ָּת צוֹּעֵ ק בְ קוֹּל
ָאמ ָּרהִּ :
בְ ָּׁשלָּב זֶה עָּ ְצ ָּרה אוֹּת ֹּו הַ מַ לְ כָּה ,וְ ְ
גָּדוֹּלֶׁ ,שאֵ ינ ֹּו ְמקֻׁ בָּ ל וְ אֵ ינ ֹּו יָּאֶ ה לְ בֵ ית הַ ְמלּוכָּה"ָ .אמַ ר לָּּה" :אֲ נִּ י ֹלא ְמ ַדבֵ ר וְ ֹלא צוֹּעֵ ק .קוֹּל זֶה ֶׁשאַ ְת ׁשוֹּמַ עַ ת אֵ ינ ֹּו קוֹּלִּ י,
ּומּצַ עַ ר .ק ֹּולָּם וְ ַאנְחו ֵֹּתיהֶ ם ִּמן הַ ּצָּ רוֹּת הַ ָּּקׁש ֹּות הֵ ם ֶׁשבו ְֹּק ִּעים ִּמתוְֹּך גְרוֹּנִּ י!".
ְהּודים הַ ּסוֹּבְ לִּ ים מֵ ִּענּוי ִּ
אֶ לָּא ק ֹּולָּם ֶׁשל הַ י ִּ
ּודבָּ ָּריו הַ יו ְֹּצ ִּאים ִּמן הַ לֵב נִּ כְ נְ סּו לְ לִּ בָּ ּה ֶׁשל הַ מַ לְ כָּהִּ .היא הו ְֹּר ָּתה לְ ַשר הַ ּצָּ בָּ א,
נִּ כ ִָּּרים ִָּבְ ֵרי אֱ מֶ תְ ,
ֶׁשהָּ יָּה נֶאֱ מָּ ן עָּ לֶיהָּ ָּ ,ל ֶלכֶת לַחֲ קֹּ ר וְ לִּ ְדרֹּׁש אֶ ת הָּ עִּ נְ יָּן בְ ֶק ֶרב תו ָֹּּׁש בֵ י הַ מָּ קוֹּם ,וְ לַעֲ קֹּ ב ַאחֲ ֵרי פִּ נְ ְקסֵ י נִּ הּול הַ חֶ ְׁשבוֹּנוֹּת ֶׁשל אוֹּת ֹּו ָֻׁ כָּס.
הַ ַשר בָּ ַדק ּומָּ צָּ א מַ עֲ ֵשי ְׁש ִּחיתּות ַרבִּ יםִּ ,מלְ בַ ד עֵ דֻׁ יוֹּת ׁשוֹּנוֹּת ֶׁשָאסַ ף עַ ל ִּה ְתנַהֲ גּות ֹּו הַ נְל ֹּוזָּה ֶׁשל אוֹּת ֹּו ָֻׁ כָּס .כְ ֶׁשהו ִֹּּדיעַ עַ ל כְָּך
ּומנְ ָּתה בִּ ְמקוֹּמ ֹּו אֶ ת הַ ַשר מֵ או ִֹּּׁשיצָּ ה.
לַמַ לְ כָּהִּ ,היא פִּ ְט ָּרה אוֹּת ֹּו ִּמיָּדִּ ,
(נלקט מספרו החדש של הגר"ר אלבז שליט"א – "משכני אחריך").
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אייל בן יונה

משה בן שמחה

גולן בן סוגי שולמית

רונן בן רחמים

אסף עקיבא וב"ב

ר' רפאל אלבז וב"ב

