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ואותי יום  .רון אל תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתםקרא בג "

יחפצון כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלהיו לא עזב ישאלוני משפטי צדק יום ידרשון ודעת דרכי 
למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו ולא תדע הן ביום צמכם תמצאו חפץ  .קרבת אלהים יחפצון
יב ומצה תצומו ולהכות באגרף רשע לא תצומו כיום להשמיע במרום הן לר. וכל עצביכם תנגשו

הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכף כאגמן ראשו ושק ואפר יציע הלזה . קולכם
 הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ושלחלה'. תקרא צום ויום רצון 

רעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה הלוא פרס לרצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו. 
  ערם וכסיתו ומבשרך לא תתעלם"

 ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם,

 "...נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם

 

 כאבו של הבבא סאלי

יהודי קשה יום נכנס פעם אחת לרבי ישראל "

לתנות בפניו  ,, ה"בבא סאלי" זצוק"לאבוחצירא

את צערו ולזכות בברכתו ועידודו. הוא נשתהה 

בחדרו שעה ארוכה, ומבעד לדלת יכלו היושבים 

בחדר הסמוך לשמוע היאך הוא מספר לצדיק 

את כל ייסוריו ומכאוביו. לבסוף, בירכו ה"בבא 

סאלי" ועודדו עד שיצא שמח ופניו מאירות מתוך 

משרתו של ה"בבא סאלי"  .אמונה שיוושע בע"ה

נכנס תיכף לאחר יציאתו, למסור לו את עניינו 

של המבקש להיכנס אחריו. משנכנס, ראה את 

ה"בבא סאלי" כשראשו בין כפות ידיו והוא גועה 

בבכייה. משהבחין הצדיק בכניסתו של המשרת, 

הגביה את ראשו ואמר לו: "לעיתים כה כואב 

שייחתכו  אני את כאב הזולת, עד שאני מתפלל

 "!שתי ידי ויהיו כפרה למען יירפא יהודי מייסוריו

 )181הספר "בבא סאלי" עמ' )מתוך 

 

 

האנחה שיהודי נאנח על צערו 

שוברת את כל  -של יהודי אחר 

מחיצות הברזל של המקטרגים. 

השמחה והברכה שיהודי שמח 

 -בשמחתו של עוד יהודי ומברכו 

מקובלת אצל ה' כמו תפלתו של 

ר' ישמעאל כהן גדול בקדש 
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