
השני בוכה בדמעות מתי , אחד מתפלל על בריאותו שתחזור למיטבה. יהודים רבים עומדים כל יום ומתפללים
 .אשר ביכולתםאת מתפללים ועושים , כולם מורידים דמעות... השלישי בוכה על מצבו הכלכלי, כבר יבוא זיווגו

 ?יאושי לסףעד שמגיעים , מדוע הם נמצאים בהסתר וחשכות זמן כה רב? לא עונה להם' מדוע ה
 ומה, ך יודע ומבין יותר מכל אחד מהנבראים מה הטוב ביותר עבורויתבר' כי ה ,התשובה היא

 ".אין רע יורד משמיים"כי , הטוב ביותר עבורך ברגע זה ובעיניים השמימיות זה –כרע ומר  בעיננושנראה 
דורש ' ומה שה, זה הטוב ביותר עבורך, כן, כן! ?וכי הטוב ביותר הוא שכעת אסבול ואצטער :קשה להבין, נכון

כי אם חלילה מתייאש האדם ממצבו . עת הוא שדווקא מתוך הצרה תתקרב אליו ותקבל את הכל באהבהממך כ
 ".צלך על יד ימינך' ה: "כאמור, מתרחק ממנו' הרי שמטרת הייסורים לא הושגה וגם ה, 'מתרחק הוא מהו

 :וכך פרטי המעשה, "יכי אתה עימד"המובא בקובץ החוברות הנהדר , לפנינו סיפור מדהים שאירע לאחרונה
 מנחם ' נפטר לבית עולמו הצדיק ר, א"התשע, ח ניסן"בר"

 . סורים קשים ומריםילאחר שהתייסר בי, ל"למברגר זצ
 .להיות לידו בשעותיו הקשות ביותר ימנה ליזההשגחה העליונה 

 בעת שהובהל בדחיפות לבית החולים , היה זה באחת הפעמים
 שהיתה רגילה לרוץ לדבר  ,עם נמק חריף ברגלו 'תל השומר'

 . מצוה השכם והערב
 הרופאים הרימו ידיים וטענו שהוא בסכנת חיים מוחשית אם לא 

 היה קשה , הוא שכב מאחורי הפרגוד. יעבור כריתה מיידית
 שהייתי אז מלווהו של איש החסד והמייעץ , אני. להיכנס אליו

 את נכנסתי עמו וראיתי , א"הרב אלימלך פירר שליט, הרפואי
 . בוכה בדמעות שליש, האיש הזה הידוע לכל בשמחת חייו

 הוא הסביר כי יש לו סיבה . הוא התחנן שלא יכרתו את רגלו
בדקו , ת חוליוטאים רבים נכנסו ויצאו ממיפרו. אותה הוא לא יכול לספר לאחרים, זאת הואמבקש כמוסה מדוע 

. אל הרב פירר וביקש ממנו לשמוע את חוות דעתו פנה החולה, לפתע. והתייעצו האם לדחות את הכריתה או לא
 .אכן אין אפשרות להציל את רגלו, בדרך ההשתדלותהרופא והרב פירר הסבירו לו כי , ללא מיליםו בעצב גדול

ביקש להכניס אליו את כל בני משפחתו ששהו מאחורי הפרגוד ואמר להם , כאשר שמע זאת מהרב פירר בעצמו
התחננו , בכינו, השתדלנו, התפללנו, הורדנו דמעות ,עד עתה ביקשנו רחמים. יישמעו נא יקיר": בזה הלשון

 !. אך עכשיו הודיעו כי כבר נגזרה הגזירה. ועשינו כל כל מה שמוטל על יהודי לעשות במצב שכזה
איש מאיתנו לא , מרגע זה איש מאיתנו לא מוריד דמעה –אין לנו יותר רשות להרהר אחריה , מרגע זה, על כן

אנו מקבלים הכל באהבה , ה רוצה אחרת"בו אנו רואים כי הקב ,רגע זהמ. איש מאיתנו לא מצטער, כהבו
אנחנו רק מודים לבורא עולם שאנחנו יכולים , מרגע זה. כי אנו בידיו האמונות והאוהבות של בורא עולם, רבה

 .ם אותוכשהוא מרגש עד דמעות את כל הסובבי, ל"סיים הרב למברגר זצ, "לעמוד בניסיון
אך ברגע בו , על מנת להיוושעלהתפלל ולהתחנן , כי עלינו לעשות השתדלות, עלינו לדעת בכל ניסיונות חיינו

ולהאמין שכך הוא  לרצונועלינו להתבטל  ,במצב זהשנישאר יתברך הוא ' רצונו של ה ,אנו רואים כי למרות הכל
 .גם שאיננו מבינים מה הטובה הטמונה בכך, הטוב ביותר עבורנו

 וחסר לו , מי שמתעצב ומתאונן מראה בעצמו שיש לו רע וסיורים": כתב בעל התניא באגרת הקודשו
 ."(באמונה כי מפי עליון לא תצא הרעות ואין רע יורד מלמעלה)והרי זה כופר חס ושלום , איזה טובה

פ כן "ואע, יואשר איבד בשואה את אשתו ועשרת ילד, ל"ר מקלויזנבורג זצ"ומה יותר מחזק מדבריו של האדמו
מהי : וכששאלו אותו, עלה הוא לארץ והקים משפחה מחדש וזכה לחתנים צדיקים ואף הקים ישיבות ובית חולים

הוא ? הזכות ומהו הדבר שבגללו זכית להינצל מכל הצרות ולזכות בכל זאת למרות הסבל האדיר שעבר עליך
 .'תמיד הורדתי ראשי וקבלתי הכל באהבה .'בטרוניא לה באתי מעולם לא, מפני שבזמנים הקשים בחיי': ענה
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לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

א מיכאל "מ. אחיאל

מרים בת  .וציפורה אחיאל

 .יעקב בן לינדה. גליה

, עילום שם לביאת המשיח

ורבקה  מרים ,לאה, הילה

ברוך   .בנות ליאורה לריסה

ליאורה לריסה , בן גורגיה

יעל , רחל. בת זבו זוליחו

. ופנינה בנות אירנה איסטט

חן בת . שולמית בת חתון

ירון שמעון בן , דליה רבקה

דליה רבקה בת , שושנה

, יחזקאל בן שרה, מלכה

אברהם , הודיה בת יעל

  .ליאור בן יעל
 

 חנה אנה – לזיווג הגון

 ,רותם בת גאולה ,בת רעיה

דורון בת , דורין בת שרה

חזקיה איציק בן רחל , שרה

 .רווזה

 

שלום  -זרע בר קיימא

 .רפאל בן מרים, בן יונה
 

הרב : נשמת-לעילוי

' ר, עובדיה יוסף בן גורגיה

מזיאנה , אלעזר בן שמחה

הרב יעקב חי בן  ,בת עזיזה

, ס צדוק בן נור"מ ,מרגלית

בן דוד , מלכה בת אסתר

מזל . תמרה בת מזל, מרים

יריב בן . בת דוד ובת שבע

. אברהם בן אלה. גאולה

רות בת . ישעיהו בן יצחק

. נוסרת יצחק בן עליזה

אפרים בן . יוסף בן אנגלינה

' ר, יצחק בן טופחה' ר. רחל

, שמעון בן סאסי סופיה

זוהרה . גבריאל בן סמינה

שמעון  .טימסטית בת מרים

רחמים בן  .בן זוהרה

 ,אילנה בת סלטנת. להח'צ

נפתלי , אחואל צדוק בן חסן

אריה בן שרה , בן יפה

אליהו מאיר בן  .זוהרה

 .סימי
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 ?על איזה סוג אילנות ניתן לברך. 1
 ,יברך על אילנות מאכל שיש עליהם פרחים *
 .אין לברך -סרק ילני על א ךא

בתנאי שעדיין , יכול אדם לברך על האילנות
 .לא גדלו פירותיהם

לא גדלו אם עדיין אפילו , נפלו הפרחים אםו
רק התחיל , הפירות באופן שראויים לאכילה

 . אין לברך ברכה זו - גידול הפרי
אילן שהתחילו לגדול בו חלק , ומכל מקום

, וניצניםאם יש בו עדיין פרחים , מפירותיו
 .מברך עליו ברכת האילנות

*** 

. די בשני אילנות אפילו ממין אחדצד הדין מ *
 .הרי זה משובחוהמברך על מיני אילנות הרבה 

טוב לברך ברכת האילנות על אילנות  *
ומכל , שמחוץ לעירהנטועים בגנות ופרדסים 

ולכן אם קשה לו לצאת , אין זה מעכבמקום 
, או חולשהאל מחוץ לעיר מסיבת טירדא 

יוכל לברך , ומכל שכן מפני חשש ביטול תורה
 .ברכת האילנות גם על אילנות שבתוך העיר

*** 

 !נוסח ברכת האילנות

: מברך, אילנות שמוציאים פרחיםהרואה * 
אלהינו מלך העולם שלא ' ברוך אתה ה''

 חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות
 

 -. ''ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם 
ותיקנו ברכה זו לפי שהוא ענין שבא מזמן 

שאדם רואה עצים יבשים , לזמן באופן מחודש
 . ה"שהפריחם הקב

 . ואין מברכים שהחיינו על ברכת האילנות

*** 
אך המברך , לא יברך על אילנות מורכבים

מכיוון שיש , אין למחות בידו –עליהם 
 . מחלוקת האם ניתן לברך על אילנות הללו

 

 
וב הפוסקים פרשת זכור היא מצוות לדעת ר

 :לכן יש להקפיד, עשה מדאורייתא
 .המהודר ביותרלקרוא בה בספר תורה ( 1
 .להקשיב בלא להפסיד מילהצריכים ( 2
, הקורא להוציא הציבור ידי חובה יכוון( 3

 .לצאת ידי חובה שיתכוונוויאמר לקהל 
 כפי צורת, טוב להדר ולשמוע הפרשה( 4

 .נקריאה של עדתו
 
 
 
 
  

, 'כי תצא'לצאת ידי חובתו בפרשת 
ויאמר לשליח , כשקוראים בה פרשת זכור

ונכון שעל כל פנים . ן להוציאווצבור שיכו
 .בחומשיקרא בשבת זכור פרשת זכור 

*** 

 
 

לו לשמוע את מצוקותיה קשה , לאורך כל תקופת נישואיו של הגבר
אך בתקופה הראשונה של הנישואין הדבר קשה , של רעיתו
החתן הצעיר מנסה להיטיב את הרגשתה של אשתו , לכן. שבעתיים

הוא משדר לה ידידות על מנת להפיג , ככל יכולתו על ידי מחמאות
ובשל , אבל דווקא בגלל פעילות נכונה זו מצידו –את מצוקותיה 

, קשור אליה ואוהב אותה, שבעלה דואג לההרגשתה של הרעיה 
 .היא מרבה עוד יותר לספר סיפורי מצוקה ואף מעצימה אותם

 הוא חוזר ומנסה להסביר לה כמה טוב
 והיא כנגדו מנסה להסביר לו כמה, לה

 .וחוזר חלילה, קשה לה
 עד שלבסוף החתן הצעיר נשבר ומגיע

 ,למסקנה שאולי יש לו אשה נפלאה
 .תאים לנישואיןאך כנראה שאיני מ

 אם תבחן את הרגשותיך בזמן , אך
 , שרעייתך מספרת על מצוקותיה
 .תבחין שאתה חש בחוסר רגיעה

 רגשותיך מתרגמים, כיוון שאינך רגוע
 את אי הרגיעה שאתה חש  בטעות

בעוד שרעייתך כלל אינה , כאילו היא תגובה להאשמה כלפיך
 .מאשימה אותך באמת

נובעת מכך שבורא , וסר הרגיעהכי תחושת הח, על הגבר לדעת
העולם שזר ברגשותיך תחושת אחריות לרעייתך ולכל אשר קורה 

קר מהנעשה בעי, בעת שהגבר מבין מתלונותיה שאינה מרוצה. לה
 .ידו כאחראיקפהוא חש שנכשל בת, בבית

במידה רבה דומה מערכת היחסים שבין גבר לאשתו לזו שבין ילד 
הוא רץ לאמו ומתלונן , כאיבה לוכאשר הילד נחבל והמכה מ: לאמו

  אלא במידה, הוא לא רק מבקש פינוק שישכך את הכאב. על הכאב
 

 
 
 

 

 

 !ל"סגולות מהרב מרדכי אליהו זצ        
יניח אביו , ו"או מגמגם ח, ילד שלא מדבר (1 

 :ויאמר את הפסוק, כל בוקר את יד ימינו על פיו

 ".שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך' ה
שיעשו לה ": ל"כתב הרב זצ, להלאישה חו( 2

ורצוי , כפרה על הראש כמו בערב יום הכיפורים
ולתת את העוף , ותברך על כיסוי הדם, בעוף

[ הכפרות]לעשות , [בעוף]ואם אי אפשר . לעניים
 ".ל"בכסף כנ

לעשות פדיון נפש על ידי רב , סגולה לחולה (3
, "קונטרס היחיאלי"וכמו שהביא בספר , מוסמך

 ,(המילים 2)עם הכולל " ורפא ירפא"שהמילים 
 

 
 !נושעו מכךורבים ,(085" )פדיון נפש"בגימטרייא 

או עין , אדם שחושש שמא יש עליו כישוף (4

" יושב בסתר"מזמור יקרא ליד המזוזה , הרע
פעם אחת ישר ופעם אחת , בתהילים( א"פרק צ)

פעמים ישר ופעם  7יאמר , ובמקרים קשים. הפוך
 .אחת הפוך

להתפלל בקבר רבי , ה למציאת הזיווגסגול (5
מאחר ויש שם עניין  ,יהודה בר אלעאי לזיווג

בחור או בחורה שחוששים  (6  .מיוחד לתפילה זו
, שכדי למנוע פחד זה, ל"כתב הרב זצ, להיפגש

  ויקראו , יפתחו ספר תהילים לפני הפגישה
 .פרקי תהילים 15מהמקום שנפתח   

 (252-8273844 –' ישועות מרדכי'מהספר )     

 
 
 
 

 !א שיש ללמוד גם קודם הסעודה"ותב הרמ

 ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם  (6  
 שעל ידי כך מתרבית תו מסוכסכים ישא  

 ! 'נחת רוח לה האהבה והאחווה ועושה      

 
 
 

– ' עצה ותושיה'מתוך הספר הנפלא   -               
 

ר לאח תנשוך: הרוצה הריון ולידה קלים,
  ,שמחת תורה

 תתן , שבירכו עליו בסוכות פיטם אתרוג  
 .(ע"חזו)' צדקה ותתפלל לה      

 
 

 תיתן, אחר שמחת תורה 

 
השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (4

בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 

פתח 'כ יאמר "ואח. במאור פנים לשנה טובה
 .ברכה ויוסיף פסוקי' קם רבי שמעון'עד ' אליהו

 !לדבר דברי חולין ויזהרו שלא .מהמחזורים

 .ה"נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר( 5  
 !ה"שנה טובה ומבורכת ב

 .ו"ח דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 

ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   

 !והילד

 ,כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון

 -. ''ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם
ותיקנו ברכה זו לפי שהוא ענין שבא מזמן 

שאדם רואה עצים יבשים , לזמן באופן מחודש
 . ה"שהפריחם הקב

 . ואין מברכים שהחיינו על ברכת האילנות
*** 

אך המברך , לא יברך על אילנות מורכבים
מכיוון שיש , דואין למחות בי –עליהם 

 . מחלוקת האם ניתן לברך על אילנות הללו
*** 

 ?האם מותר לאכול אורז בפסח. 2
מותרים  -אורז וכל מיני קטניות ואפונים  *

 לבוקדם היטיב מחמץ ובלבד שיזהרו, בפסח
 .כשאין ילדים בקרבתם פעמים 3לפחות 

בפסח באורז  נוהגים איסורואחינו האשכנזים 
אפילו , שנות ממנהגם זהואין להם ל, וקטניות

 .על ידי התרה
וכן יש חלק מהספרדים שלא אוכלים אורז 

 .ואם רוצים לבטל מנהגם יעשו התרה, בפסח

*** 
חובה קדושה על כל איש ישראל לתת צדקה 

שיהיה להם די מעות , לעניים קודם חג הפסח

וכל אחד יתן כפי עינו  .לקנות צרכי הפסח
ניים ועל ידי שאדם משמח את הע, הטובה

 .ה ישמח את משפחתו"כך הקב, המסכנים
 
 
 

 ל התינוק 
  

 !.יש להם על מי לסמוך – והמקלות, ברכה
*** 

 
 

 

 
 

 

 
 מצוות מתנות לאביונים .2

מצווה לתת מתנות לאביונים ביום ולא  *
 .בלילה ויכול לתת להם מעות או מזון

והגדרת אביון היא כל אדם אשר אין לו צרכים 
 .הכרחיים לפרנסה

מתנות  2צווה זו חייב כל גבר ואשה ליתן ובמ
 .אביונים 2-ל

אך , שיעור המצוה מעיקר הדין הוא פרוטה
ראוי להחמיר לתת שיעור של מנה חשובה 

לכל עני והמוסיף כדי שתהיה מנה משובחת 
שהמשמח לב האומללים הללו , הרי זה משובח
 (.ם"לשון הרמב)דומה לשכינה 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

אין הוא מאשים אותה . ו כאחראית לכאבורבה הוא רואה את אמ 
ולכן אני מספר , את אחראית לי: "אלא כביכול אומר לה, בכאב עצמו

 ".לך שכואב לי
בתת הכרתה היא רואה . כך היא גם התחשוה של האמא כלפי בעלה

בו אדם אשר אמור לאחוז במחושכות המשפחה ולנהל את הבית 
ן היא פונה ישירות ולכ, ות לכל המתרחשירלמנהל יש אח. בעזרתה

 .אליו ומפרטת בפניו את את התקלות שבהן נתקלה
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה ברגשות הרעיה צורך עז להיווכח כי "יצר הקב, בנוסף לכך. על כך
 .בעלה מבין עד כמה קשה לה

תבין שחלק רב מסיפורי המצוקה של , אם תצרף את כל הנאמר 
עוד שאין היא ב, רעייתך נתפסים בטעות ברגשותיך כביקורת כלפיך

: אלא רק משתפת אותך בחוויות שלה ומשדרת לך, מאשימה אותך
אני מספרת לך זאת משום שכך היא דרכה של אשה להשתחרר "

ולא בגלל שאתה אשם או בגלל שרק אתה יכול לפתור לי , ממועקתה
". כיוון שאתה אחראי לי, אותך ףלשת וכמו כן זכותי. את המצב הנתון
 .!אחד את רעהוהנת בסדר רב בהידיעה זו תעשה 

 

הרגשה זו בולטת פעמים רבות במקרה 
קנתה חפץ : דבר שלילי שהאשה עשתה

 ... אי לרכשושמתברר שלא היה כד
אלא הזיק , עברה טיפול שלא רק שלא הועיל

יא באה ומתלוננת בפני בעלה על שאיפשר הו
 .לה לעשות זאת

בד בבד עם תחושה זו שבעלה אחראי לכל 
ה  ברגשות הבעל "שזר הקב, הקורה לה

תחושת אחריות הנותנת לו חוסר רוגע כאשר 
וכן רצון עז שלאשתו יהיה , רעייתולא טוב ל

 טוב ושהיא תהנה בעיקר ממנו ושהיא תספר לו
 

 

 
 

 

 
 *א "הרב הרוש שליט -בית מקדש קטן * 

על הבעל , די לזכות בשלום בית אמיתיכ
אי , ובענווה. מידת הענווה שלולעבוד על 

 שלום הבית, לכן. אפשר לזכות בלי אמונה



כסא : חידש המדע חידוש מרעיש, כיום
האדם חושב !. י מחשבה בלבד"גלגלים הנע ע

לאיזה כיוון הוא מעוניין לפנות והכסא גלגלים 
 .פונה לצד אליו חפץ האדם

: (ן"ליקוטי מוהר)נחמן מברסלב ' כתב הצדיק ר
ואם יחזק , דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול"

ר שבעולם יוכל האדם מחשבתו על איזה דב
  !".לפעול שיהיה כן

אם ישנן האדם במחשבתו כמה וכמה , כלומר
חפץ הוא דבר מה אשר , הלוך ושוב, פעמים

להצליח מחר בעבודה או : שיהיה בחייו
במחשבתו  תארוי –להתקבל לעבודה , במבחן

וכיצד מודיעים לו , כיצד הוא מתקבל לעבודה
על הצלחתו ורואה הוא כיצד הכל פורח 

 !.כך יגרום ויפעל שיהיה כן –יח ומצל
 !יפעל שכן יהיה –י חיזוק המחשבה בדבר "ע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מפתיעה עוד יותר ( לד)הגמרא במסכת יבמות 
ואומרת כי בכוחה של מחשבתו של האדם 

אמר ": לגרום לשינויים פיזיים של ממש בגופו
אשר שלא חיה עם בעלה : יוחנן' רבין אמר ר

. ולה יותר ללדתלא יכ –שנים  01במשך 
אם המתינה כל אותם שנים להינשא , אומנם

ולא הכניסה למחשבה כי לא , לאדם אחר
 !". תוכל ללדת -תינשא יותר  
כל אותם שנים כי עדיין  ההאישהמחשבה של 

גורם לגופה  –תינשא ותמשיך את קיום העולם 
 האישבעוד , אפשרות להמשיך להיות הרה

א אחרת שהתייאשה במחשבתה כי תינש
גרמה לשינויים בגופה  –ביתה  ותבנה את

 .!עוצמה למחשבהכמה !. המונעים ממנה ללדת
 -מדיקל 'העיתון  פרסם, לפני מספר שנים

, ר מסטון"י ד"מחקר מדעי שנערך ע' ניוס
בעצמו למעשה ובעקבות כך אשר היה עד 

הוא תגלית אדירה היכולה לחולל  פרסם
 :מחקרהוכך , מהפך בחייהם של רבים מאיתנו

 
 
 

 :מעשה

  

מידי יום עוברים במוחו של האדם 
 .אם לא מיליוני מחשבות, עשרות אלפי

, מחשבות על דברים שאירעו בעבר
דאגות או ציפיות מהעתיד או סתם 

 .חלומות יפים שהלוואי ויתרחשו
מה אני " :יכול האדם לטעות ולחשוב

חושב לעצמי בלא אני ? עושה סך הכל
להפריע לאף אדם מחשבות אשר עולות 

אך הוא אינו יודע כי על ידי , "ליביעל 
מושך הוא לתוך חייו את , מחשבותיו

 .עלה הוא במחשבתוהדברים אותם מ
מעשה ברב ( ברכות ס)מספרת הגמרא 

המנונא ויהודה בר נתן שהיו מהלכים 
באמצע הדרך נאנח , לפתע. יחדיו בדרך

, ..."אחחח: "יהודה בר נתן עמוקות
 . כאדם הנושא משא קשה על נפשו

ד נרתע רב המנונא מאנחתו של חברו מי
היזהר על , חברי היקר: "לדרך ואמר לו

וכי רוצה אתה להביא על עצמך ! נפשך
שהרי מקובלנו כי אדם הנאנח ! ?ייסורים

מושך משמיים את , ומפחד מדבר מה
כי : "כפי שאמר איוב, הדבר על עצמו

ואשר יגורתי בא , פחד פחדתי ויאתני
, פחדתי אדם אשר ממנו כל כך –" לי

 .  בא עליי, אומר איוב
אדם הדואג מדבר מה ושונה במחשבתו 

גורם הוא בעצמו  –את הפחד מהדבר 
 !.להבאת הדבר על עצמו

אם חושב הוא באופן חיובי כי , ולהיפך
רק דברים טובים עומדים להתרחש 

 –בחייו ועתיד הוא לצפות בישועה 
 !.גורם הוא בעצמו להבאת הישועה

כותב ( מ"דות בבחידושי אג)ל "המהר
אמרו הראשונים שהיראה : "דבר פלא

שכן יכול לראות האדם . מזה מביא לזה
כי אם יאמרו לו ללכת על לוח עץ 

 –המונח על הארץ בלא ליפול לצדדים 
אם ילך הוא , אומנם, ילך בקלות ובנקל

רק שהפעם יהיה מונח , על אותו לוח עץ
קרוב הוא  –הוא בין שני צידי הנהר 

 ".פולילוודאי שי
כי : "ל וכותב"ממשיך המהר? ומדוע

פועל  לשייפוהמחשבה שחושב האדם 
 –" כי השכל הוא הפועל הגמור, באדם

חושב האדם כי עומד אשר המחשבה 
, היא זו הגורמת לו לנפילה, הוא ליפול

 .פ שמדובר באותו לוח עץ"אע
 !.כך יהיה לו –מה שחושב האדם 

 
 
 
 

 , 0892ר לספטמב 42 -ב"
 , העונה לשם וויליאם 44בחור בן 

 , הלך לו ברחובה של עיר עם רעייתו
. באותם ימים בהריון מתקדם ההייתאשר 
היה זה אירוע . נשמעו יריות באוויר, לפתע

אנשים רבים נסו . ירי ברחובה של עיר
אך וויליאם שלנו לא הצליח , מהאזור

להימלט מהזירה וכדור פגע בחזהו וגרם לו 
 השהייתאשתו הטריה . עה קשהלפצי

, שהתה לידו באותו רגע, בתהליכי הריון
וכל גופה הזדעזע מהמראה של בעלה 

. השוכב על הקרקע מדמם ומנסה לשרוד
וויליאם פונה לבית החולים במהירות 

חולץ , בחסד עליון. והוכנס לטיפול נמרץ
הכדור מחזהו של הצעיר ולאט לאט 

התאושש הוא מהפציעה וחזר לתפקד 
אשתו הטריה לקחה קשה , לעומתו. כרגיל

 האיש ההייתהיא . מאד את המאורע
ולכן , שהאמינה מאד באמונות תפילות

כי בעקבות  ותרדנכנסה היא לפחדים וח
, המראה שראתה את בעלה המדמם בחזהו

 - שמא יצא התינוק שלה עם דם בפניו
היא חשבה . אמונה תפילה חסרת ביסוס
ופשוט דמיינה  על כך בכל תהליך הלידה

. כיצד יצא הוולד בקרוב עם דימום בפניו
חשבה וחשבה והתוצאות היו מפתיעות 

אומנם התינוק לא יצא עם דם . ומרעישות
, אך דבר פלא היה בגופו של התינוק, בפניו

התינוק נולד . דבר שהדהים חוקרים רבים
לאוויר העולם כאשר על חזהו השמאלי 

כאותם ממש , !ישנם כתמים אדומים רבים
על חזהו של  ההאישכתמי דם שראתה 

 הדמיון !.תקרית הירי בזמןבעלה 
, והמחשבה שלה שכך יראה התינוק שלה

גרמו לשינויים של ממש ותופעות חריגות 
 !.בגופו של העובר שלה

 :ל"זצ נתן מברסלב' וכבר כתב הצדיק ר
סימן שלא  –אם רצית ולא קיבלת "

, אם השתוקקת מאד לדבר מה, "חלמת
סימן הוא שלא  –לא זכית להשיגו אך 

 !.דמיינת וחלמת עליו
העתיד מעיק  –הרי לפנינו חומר מציל חיים 

? מחשבות מסוימות מטרידות אותך? עליך
! יכול אתה לקבוע את עתידך וגורלך

י שתשקיע זמן מה ותדמיין כיצד "ע? כיצד
הכל מסתדר בצורה מושלמת ותחזור על 

 אם. כך תזכה שיהיה –אותה מחשבה 
 ('בנועם שיח')    !.יהיה טוב –תחשוב טוב 

 
 
 
 

 ואם יחזק האדם מחשבתו על , דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול" :(ן"קוטי מוהרלי) נחמן מברסלב' כתב הצדיק ר                 

 סימן שלא  –אם רצית ולא קיבלת : "נתן מברסלב וכתב' ר, הוסיף תלמידו, לכן, !"איזה דבר שבעולם יוכל לפעול שיהיה כן   
  !ותראה נפלאות –שלום ביתך את , את חינוך ילדיך, את בריאותך משתפרת, דמיין את הצלחתך". חלמת              

 



 

 
 
 

 

עשיתי את דרכי , לחגיגה הירושלמית
בשעות הערב של מוצאי שושן פורים אל קו 

השב לבני ברק והתיישבתי  204האוטובוס 
 . בחלקו האחורי של האוטובוס

מספר בחורים שחיכו גם הם בתחנה עלו אל 
 הם התנהגו בגסות. האוטובוס והתיישבו לידי

והחלו לספר בדיחות בנושאי הפוליטיקה 
אשר הטרידה את שלוות נפשם , בצעקות

 .מעט מנוחה של הנוסעים הרבים שביקשו
. שלא היה מחסום  לפיהם, תההבעיה הי

 הם החלו לספר בדיחות רגילות , תחילה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
לצחוק וללעוג על כמה ראשי עד שהגיעו 

 ורופשוט דיב ,ישיבות חשובים ומפורסמים
עליהם דברי לשון הרע נוראיים שאין האוזן 

הראש הישיבה הזה לא . "יכולה לסובלם
פתח האחד , "ל למסור שיעוריםליודע בכ
והראש הישיבה השני הוא ", בצעקה

, זעק חבירו על גדול הדור אחר, ..."בכלל
וכך הם ביזו והשמיצו את גדולי הדור תוך 

 .כדי שהם מספרים עליהם בדיחות
ר אחד שלא יכל לסבול את היה שם בחו

לשון הרע על ! לשון הרע. "הדברים הנוראים
הוא זעק , !"?האם אתם בסדר, גדולי ישראל

, אך הם לא התייחסו כלל לדבריו, לעברם
הוסיפו לבזות את ראשי , אלא להיפך

 . הישיבות ואף אותו בכללם
 
 

הבין הבחור , לאחר מספר ניסיונות כושלים
לכן הוא , ם ערלותשדבריו נופלים על אוזניי

קיים את דברי החפץ חיים והכניס לאוזניו 
גם כדי לא , אוזניות והאזין לשיעור תורה

 .לשמוע את דבריהם הנוראיים
 
 
 
 

 

                     

הנסיעה לבני ברק החלה והבחורים לא 
בדברי לשון הרע על  המשיכוהם , נרגעים

. גדולי הדור ביתר שאת וביתר התלהבות
אותו רגע לעד ... נורא עד לאותו רגע

מו התערב והחליט ה בכבודו ובעצ"שהקב
 ...להענישם לאלתר

, בעוד הם צוחקים ומבזים את גדולי הדור
 ...  בחלל האוטובוסאדיר לפתע נשמע פיצוץ 

, בני ברק –תוך כדי נסיעה בכבישי ירושלים 
, התפוצץ צמיג הגלגל שהיה מונח בדיוק

אבל בדיוק מתחת לרגלי הבחורים שדיברו 
הצמיג עף על אחד הרכבים . לשון הרע

בעוד שגלגל המתכת של , סע לצידנושנ
 העלההאוטובוס החל להיגרר על הכביש ו

 !. !!ניצוצות של אש
הנוסעים החלו לצרוח מתוך היסטריה 

היו רבים שהחלו לבכות מתוך פחד . אדירה
האוטובוס איבד את שיווי משקלו . ובהלה

בדיוק באיזור  אחורנית וממש היה מוטה
פסיקו הבחורים ה. המושב של אותם בחורים

דבריהם ונכנסו גם הם ללחץ ופחד ממיד 
הם הזדעזעו כיצד הגלגל המונח בדיוק . נורא

ואש בוערת בו  התפוצץמתחת למקומם 
הנהג פתח מהר את הדלתות !. כעת

 ,לעיניהם המוותוהנוסעים הרבים שראו את 
 .ירדו במהירות על מנת להציל את נפשם

בחסדי שמיים כולם ניצלו ולא אירע שום 
אך כל מי שהיה באותו אוטובוס ראה , פגע

. אל מול עיניו כי יש אלוקים בישראל
ועוד , הבחורים שלא חדלו מלדבר לשון הרע

מצאו את עצמם ברגע ! על צדיקים? על מי
לאחר הפיצוץ שאירע תחת , קל נוטים מטה

כשאש מתחילה לבעור באיזור , למושביהם
, שכל המספר לשון הרע, ללמדך. מקומם

נופל , יקים וגדולי ישראלובפרט על צד
וכבר כתב . כדברי רבותינו, לאש הגיהנום

 :הגאון מוילנא באגרת לבני משפחתו
כי מדברי לשון הרע יורדים לשאול מטה "

ואי אפשר לשער גודל הייסורים , עד למאד
 ".והצרות שסובל האדם בשביל דיבור אחד

 
 
 

 הרגיש 
 בד 
 
 
 
 
 

נסת כל מי שאינו נכנס לבית הכ: ל"אמרו חז

אמר גדול , "בואו ואגלה לכם דבר חשוב"
לבאי  א"הדור מרן הרב שטיינמן שליט

מדוע רואים בדורנו אנשים רבים ", ביתו
המתייסרים וסובלים כל כך ולא מוצאים 

ובפרט לתופעת , ישועה ופתרון לבעייתם
 !...".?לות הרבות בימינוחהמ

יש לדעת כי אם ": ואז פתח הרב ואמר
רואים צרות וייסורים קשים אשר כמעט 

ולא מוצאים להם פתרון הוא מפני 
הרע על תלמידי שמבזים ומדברים לשון 

וכבר גילו לנו , צדיקים וגדולי דור, חכמים
אין  –המבזה תלמידי חכמים : "רבותינו

 .א"סיים מרן שליט, !"רפואה למכתו
שאדם המבזה תלמיד חכם ומדבר עליו 

ה כל כך מקפיד על "הקב, דברי בצע
ו יקבל אותו "כדי כך שאם חעד , כבודו

 !.אין לה רפואה –אדם מכה משמיים 
מספרת על אדם שהשתתף  הגמרא

תוך כדי , והנה, בהלוויה של אחד התנאים
. נפלה עליו קורה והרגה אותו הההלווי
מפני שדיבר רע על תלמידי ? ומדוע

 .ה את כבוד התורה"תבע הקב, חכמים
בפרט בתקופה , כמה אנו צריכים להיזהר

גם אם אינך מסכים עם כל מילה של . שכזו
 –רת מהם גם אם נראה לך אח, גדולי הדור

הישמר ושמור נפשך שלא לדבר עליהם 
 !.כי העונש על כך חמור מאד, מאומה

לפנינו מעשה מזעזע שאירע לפני מספר 
שסיפר אחד , במוצאי שושן פורים, ימים

 :מעדי הראיה למעשה שנכח במקום

, ד"התשע' ו אדר ב"ט, היה זה ביום שני"
אלפי יהודים תושבי . יום שושן פורים

, (מימות יהושע בן נון)חומה  הערים המוקפות
, ואליהם הצטרפו, חגגו את חג שושן פורים

גם רבים כאלו שכבר חגגו את , כמובן
פורים בעירם ביום ראשון ועלו ירושלימה 

 .על מנת להצטרף לחגיגות הגדולות
השמחה היתה גדולה והחגיגות נמשכו עד 

 . לשעות המאוחרות של היום
 ישהצטרפת, תושב בני ברק, גם אני

 
 
 
עשיתי את דרכי , לחגיגה הירושלמית 

בשעות הערב של מוצאי שושן פורים אל 
השב לבני ברק  204קו האוטובוס 

 .והתיישבתי בחלקו האחורי של האוטובוס
 
 
 
 

 דניאל  :הצלחה ופרנסה, ההעלון מוקדש לרפוא
התורם , הד בת ורדה וילדיה'שושנה נג, בן רבקה

ירין , ניסים ונופר רוקח, משפחת להב, בעילום שם
, שלום סאלם יפה שושנה בני זוהרה, אליה בן בטי

מרים , מאירובקורוטה ו: משפחות, אנה בת סופיה
 .מנשה בן לילה ואורה בת גמילה, בת גליה

 .ד.א :לזיווג הגון .סיגלית בת מזל: ק"זשב
 .ן'המדם חמדה בת חטונג, אליאס אליהו בן מונבר: נ"לע 
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 ה"ותראו כל טוב בחיים ב 
 

 !קוראים יקרים
אנו זקוקים בדחיפות לעזרתכם במימון 

העלון על מנת להמשיך בהפצתו ברחבי 
 .הארץ ואף לאנשים רבים במייל
 .ניתן לקבל הקדשה בכל תרומה

 !שלך –כל התחזקות של יהודי מהעלון 
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