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שדמיו אינם עוזרים  –על אף ש(("אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו       
 ) רבי שלמה אבן גבירול(..."וימיו אינם חוזרים

מן הרצוי, הוא מראה  הר יותרציון , או שמתעכב על התוך ה אדווקאדם שמתעקש להישאר      
אחרים אינם חשובים לו, ואין זה סגולה שיתקבלו  בשבילו נברא העולם, וצרכים שלבעצמו ש

 .לאור הגנוז של הרשב''י, וגם אין זה תיקון לתלמידי ר''ע תפילותיו או לזכות

הוא שמן דגים המיוצר מכבד של דג "קוד", ולכתחילה טוב שיהיה כשרות, אך גם  3אומגה      
אם אין כשרות יש להקל, ובעיקר לילדים כדין חולה שאין בו סכנה, וכיון שמיוצר כ"קפסולה" 

 .))יבי"א ב יבאין זה דרך הנאה ומותר 

'י אוצר בית דין, ועל אף שמותר אוצר בית דין. יש דרך לחלק פירות וירקות של הפקר ע'     
לקחת היבול מהחלוקה ולשלם עליהן בגדר תשלום על ההוצאות ש הביאם לכדי חלוקה, מ''מ 

 פשוט הוא שיש על היבול קדושת שביעית וצריכין לנהוג בהן בהתאם.

  אחד בא לרבי יצחק מווארקה וביקש 'סגולה'. השיבו הרבי: האמן לי שאינני יודע מסגולות,     
 .'אחת ידועה לי, 'והייתם לי סגולה ''סגולהל

שליחות אישית   ,אחר שהאדם החל לעסוק בהשלמתו האישית )עבודת המידות, אימון אישי     
 .המשפחה, הקהילה, המדינה והעולם כולו –ועוד(, עליו לעסוק גם בתיקון העולם 

מפני שאנחנו נותנים אוהבים את האנשים מפני שאנחנו מקבלים מהם דברים, אלא איננו      
להם. היות שכאשר אנחנו רואים אותם אנו רואים בהם את המאמץ שלנו, בדיוק כשם שצייר 

 )הרב דסלר( ."רואה את המאמץ שלו ממומש בציור. זה ההסבר לפסוק: "ואהבת לרעך כמוך

אין צורך לשנות את צלצול הפלאפון שלו לרטט, וכן אם מתקשר לחברו ושומע שיר מתנגן      
 .בזמן שממתין שיענה לו אין בזה איסור כיוון שאינו מתכוון להנאה

ולסעודת היום א"צ כפות ירחץ רק מה שצריך ליום  'אם בסעודת הלילה השתמשו בכפות וכו     
 .בכיור ]וירחץ רק סמוך לסעודה משום בורר[ ויישאר והכפות

להיות רודף שלום,   ,אם יש לאדם צער גידול בנים ר"ל, הסגולה לזה היא להיזהר ממחלוקת     
כלומר, העצה והדרך להינצל מצער גידול  - '!ובזה שב ורפא לו להיות מהנעלבים ואינם עולבים,

בנים קרובה אלינו מאוד, קרובה ממש: לברוח ממחלוקת, להתחבר לחיי שלום ושלווה בין איש 
אותו כתב אחד מתלמידי הרה"ק רבי שמחה בונים  -)בספר 'בית יעקב'  !לרעהו, לא להשיב פגיעה לפוגעים בנו

 מפשיסחא זי"ע(

הגאון רבי חיים מוואלוז'ין זצ''ל אם היו מתכוננים ברוח ובנפש לקראת השבת כמו  אמר     
שדרך העולם להכין את עצמם לקראת יוהכ''פ, היו זוכים להרגיש בשבת את האור הגדול בדומה 
ליום הכיפורים. נמצא שאין לנו יום הקדוש רק פעם אחת בשנה אלא חמישים ושתים פעמים 

 ...בשנה

שאמר שמעון פרס: מה שהערבים רוצים לעשות, זה לא: 'שלום ִעם ישראל' אלא '  אמרה     
 .שלום על ישראל'
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תוכנו שאנחנו נמצאים בעולם הזה במטרה לתת לאחרים, לעזור -אנו חייבים להכיר בתוך     
 .להם, ולא במטרה לקבל. את עיקר ההחלטות בחיינו עלינו לקבל מתוך התבססות על עיקרון זה

ף לנשים מעוברות אין לאוכל דברים הקשים לשכחה והטעם: כדי שלא יזיקו לבן הזכר א     
 .)משמרת שלום זבחי צדק עב ס"ק ד לענין אכילת לב(

אין גבול ליכולת, לא משנה מתי התחלת ומה הייתה נקודת ההתחלה   !הכל אפשרי –בכל גיל      
 .שלך

ברכת הטל היא תמידית גם כשאין גשם ולאדם אין בו שליטה כלל. כלומר על גשם מצינו      
 .שירד ויורד מכח תפלת האדם משא"כ הטל

ל" )תהלים מא, ב(. צריך להבין מה שייך לשון       דוד המלך כתב בתהילים: " אֵשרי משכיל אל דָּ
ל  " לראות מה חסר לדל. לפעמים העני  אלא אשרי מי שמשכיל ומחפש מעצמו ?" משכיל אל דָּ

מתבייש לבקש ולספר שמצבו דחוק. צריכים להיות חכם ולדעת לגלות מי הוא העני שאין לו 
ומתבייש לבקש, לכן צריך שיהיו אנשים בכל קהילה שממונים לחפש ולאתר מי הם עניים ולדאוג 

 .להם

חייו, משך שבעים או שמונים  דעו לכם יהודים יקרים. יהודי יורד לעולם הזה וחי כאן את     
)מרנא  "ולו פעם אחת, טובה ליהודי אחר, בגשמיות ובפרט ברוחניות  ,שנה. וזאת, בשביל שיעשה

 הבעל שם טוב הקדוש זי"ע(

"דרך היצר הרע להכביד את העבודה על ישראל", כדי שלא יהיה להם זמן לחשוב על חייהם      
 )הרמח"ל( .ועל ניצול נכון של זמנם לטוב ולתועלת

ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זצוק"ל, שהיה מפרש את הפסוק )דברים כח, לא( "שורך טבוח לעיניך      
ולא תאכל", שהיהודי רואה את הבשר מונח על צלחתו ואינו מספיק לאכול ממנו, כי הוא חייב 

 ...לקום ולהספיק להגיע ל'טיש' בזמן

 

 

 

 


