
 לעסוק בתורה ולהינות מזיו השכינה. הוא נלקח לגן עדןבחייו והלך בדרך ה', שנה, אם זכה האדם  021לאחר 
 כךהוא קבלת פני השכינה, וזהי הסיבה ל אומרים המקובלים, הדבר הראשון שזוכה האדם ברגע שיוצאת נשמתו,

 סב להם אושר מיוחד.יונעים מאוד שראו שהשהם הרגישו אור מיוחד  תאריםמוות קליני מ אנשים שעברוכל הש
ההנאה בעולם הבא היא להיות קרוב לשכינה, לה' יתברך. אך ישנם ארבעה אנשים שלא יזכו לעתיד לבוא 

 אמר רבי ירמיה בר אבא: לזכות באושר הרב של ראיית פני השכינה כדברי חז"ל )סוטה מב.(: "

 . ""כת ליצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת מספרי לשון הרעכיתות אין מקבלות פני שכינה: ארבע 
 , לא זוכה לקבלת פני שכינה, ומדוע? מפני שאמר הקב"ה בתורתו:שקרתמיד לומר דברי אדם שהיה מורגל 

 כביכול. אינני חפץ בשקרן ואיני רוצה שיהיה הוא כנגד עיניי, – "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני"
 כמה חמור הוא השקר, אשר הוא אחד מעשרת הדיברות שקיבלנו בהר סיני, ואף הצטווינו: "מדבר שקר תרחק".

 "והנה דבר השקר הוא חולי רע שנתפשט מאד בבני האדם: )פרק יא'(הרמח"ל הקדוש כותב בספרו 'מסילת ישרים' 
בם שקרים גמורים כדי להרבות שיחה עם מלי השקרנות והום הולכים ובודים ישנם בני אדם שאומנותם היא

 אך יש סוג אחר של  הבריות או כדי להיחשב מהחכמים...

 הסיפור יערבו דברי מספרים דברי אמת, אך בעתהאנשים 
  מספר דבר אמת ומערב בו שקר: – על רוחם" שקר כפי העולה

 שקר! היה זה כי קמת מאוחר. –"איחרתי לעבודה בגלל הגשם" 
 תסלקו ממני את השקרן,  -יכון לנגד עיני" "דובר שקרים לא 

 אומר בורא העולם. ומדוע? כי חותמו של הקב"ה הוא אמת.
 הקב"ה ברא את העולם במידת האמת, וכאשר בא האדם

 הקטן ומשקר, הוא מקלקל את הבריאה שנבראה במידת האמת.
ים ִרים ַעל ֶהָחֵפץ ַחי ִ ְ יד ְמֹאד ֲאִמיַר זצ"ל ְמַספ  ִ ָהָיה ַמְקפ  ֶ  ת ָהֱאֶמת. , ש 

ָעה?", ַוֲחֵברֹו ָהָיה ַמְתִחיל  ָ ֹוֵאל ֶאת ֲחֵברֹו: "ַמה ַהש    ִאם ֶאָחד ָהָיה ש 

ז ְך ְוָכְך", הו א ָהָיה ִמְתַרג ֵ ָ ָעה כ  ָ ַהש   ֶ  ַמה זֹאת " :לֹוַמר לֹו: "ִנְדֶמה ִלי ש 
ה ּכָּ  עָּ ָּ רּורֹות "ַהש ּ אַמר ּבְ ה יֹוֵדַע ּתֹ ֵאיְנךָּ יֹוֵדַע!אֹוֶמֶרת "ִנְדֶמה ִלי", ִאם ַאּתָּ ֶ ּוט ש ּ ש  אַמר ּפָּ ְך", ְוִאם ֵאיְנךָּ יֹוֵדַע, ּתֹ  ".ְך ְוכָּ

שקר גורם נזק למישהו, בר שקר, הוא כאשר הלומר ד איסורהאנשים רבים חושבים ש" ל:הרב פינקוס זצ"אומר 
אני משיב  אך אם אין זה גורם נזק למישהו, כגון ששואלים אותי מה שמי, ובמקום לומר את האמת ששמי שלום,

 אין בזה שום עוול, שהרי מה אכפת לכולם אם שמי הוא שלום או יוסי. –ששמי יוסי 

אך אנשים אלו אינם יודעים שזו טעות, שכן בכל פעם שמוציא האדם מפיו דבר שקר הוא גורם להרס העולם, 
 .ך מאד"שכן העולם קיים במידת האמת, וע"י שהאדם משקר הוא מסכן את העולם, והקב"ה מקפיד על כ

ְלִמידֹו ִלְראֹות ַמה ֶמֶזג ָהֲאִויר ַ ַעם ֶאת ת  ַ ַלח פ  ָ ש   ֶ יד ִזיַע"א, ש  ַרש ִ י ְרָפֵאל ִמב ְ יק ַרב ִ ד ִ ִרים ַעל ַהצ ַ ְ חו ץ.  ְמַספ   ב ַ
חו ץ. ָמַתי ְמַטְפֵטף  ֹות ב ַ ַטְפֵטף ִטפ  מ ְ ֶ ֹו ש  ְלִמיד ְוָאַמר ְלַרב  ַ ַאל אֹותֹו ָהַרב? ָעָנה ל -ָחַזר ַהת  ְלִמיד: ַעְכש ָ ש ָ ַ   .ו!יֹו ַהת 

יף לֹו מו ַסר:  ֶחֶדר, ְואּוַלי "ִמי ַד ָקם ָהַרב ְוִהט ִ א ּפֹה ּבַ ה ִנְמצָּ ו ְמַטְפֵטף, ֲהֵרי ַאּתָּ ָּ ַעְכש  ֶ ה לֹוַמר ִלי ש  יַצד יָּכֹול ַאּתָּ ּכֵ
חּוץ?! יָּכְֹלּתָּ ַלֲענֹות ְול ם ְלַטְפֵטף ּבַ ֶ ש  ֶרַגע ֶזה ִהְפִסיק ַהּגֶ יְנַתִים ּבְ ם...ּבֵ ֶ ל ֶגש  ֶ חּוץ, יְָּרדּו ִטּפֹות ש  ַהִייּתַ ּבַ ֶ ש  ּכֶ ֶ  ".ֹוַמר ש 

אולי לכמה מאיתנו הדברים נראים מוזרים ומוגזמים, אך רבותינו הקדושים: ה'חפץ חיים' והרב מברשיד זצ"ל ידעו 
 עד מאד. שאדם שלא מדייק בדיבורו ומשקר במקצת, עושה מעשה נורא המכעיס את ה' ולכן הקפידו בכך

 , כי ה' אתו בעבור שלא שיקר."ינצח תמיד בחייו –השומר את עצמו משקר "' נחמן מברסלב זצ"ל כותב: ר
", אומרים רבותינו, גם כשהדבר גובל בניסיון קשה, כאשר הבוס שואל "אין אדם מפסיד לעולם מאמירת האמת

 שה' יהיה עמך. לא תפסיד מכך! רק תרוויח –אותך אם איחרת לעבודה ואתה אומר את האמת שאיחרת 
 בשונה מהשקרן שיאמר לבוס שהגיע בזמן, אך באותו רגע הקב"ה לא רוצה אותו יותר כנגד עיניו.

 )'אמת'( ".גם בנים יהיו לוו ,מושיע לו בעת צרתו ב"ההק – שאינו אומר שקרמי "וכתב ספר המידות: 
 אלא נאמר את האמת במדויק. מעצמנו, הוספות ושקרים ח"ומר רק את האמת, ללא אבבית, בעבודה וברחוב נ

 
 

 

 

 

 בשם ה' נעשה ונצליח.       –לה' הארץ ומלואה             –לישועתך קיויתי ה'.           -בס"ד.     בעזרת ה' נעשה ונצליח 

 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:

 99:23 רבינו תם:

לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

מ"ס  שמעון בן בכריה.

מנשה ואורה אחיאל. מ"א 

 מיכאל וציפורה אחיאל.

מרים בת גליה. אבישי  מ"ס

דוד בן ברכה, ברכה בת 

צילה בת  דורה דבורה. 

 יעקב בן לינדה.ברכה. 

משה חיים בן מרים, יעקב 

עילום שם לביאת בן מלכה. 

הילה, לאה ומרים  ,המשיח

בנות ליאורה לריסה. 

ליאורה לריסה בת זבו 

זוליחו. רחל, יעל ופנינה 

 בנות אירנה איסטט.

שולמית בת חתון, ברוך בן 

 .גוריגה 

 

רפאל בן   – לזיווג הגון

יעקב ויהודה בני מרים, 

מלכה, יהודה צבי בן 

, חנה אנה בת רעיה דבורה

 .ורותם בת גאולה

 

שלום  -זרע בר קיימא

, שרון בן מלכה, בן יונה

 פרידה בת עמליה.
 

הרב  -נשמת-לעילוי

מ"ס  ,יעקב חי בן מרגלית

מלכה בת , צדוק בן נור

אסתר, תמרה בת מזל. מזל 

בת דוד ובת שבע. אורי חי 

בן רינה יריב בן גאולה. 

אברהם בן אלה. ישעיהו בן 

יצחק. רות בת נוסרת יצחק 

בן עליזה. יוסף בן אנגלינה. 

חל. ר' יצחק בן אפרים בן ר

טופחה, ר' שמעון בן סאסי 

סופיה, גבריאל בן סמינה. 

אסתר בת עישה, שלום בן 

תמו, דוד בן אסתר, רחל בת 

קלמי. אליהו מאיר בן סימי 

איפרגן, עובדיה כהני. 

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

רחמים  שמעון בן זוהרה.

, יל בן טובהיא בן צ'חלה.

מלכה ועמרם בן איריס בת 

, שרה , דוד בן זינתאיזה

 .שמואל בן טובה לאה

סלימה סניורה בת רחל, 

 ניסים בן ויקטוריה.
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                                      91:99 יציאת השבת:
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רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..

0506425002 



 

 

 

 
 ?לדפוק על שולחן בשבתר האם מות

 איןלהכות כף אל כף בשבת. וכן  אין (1
להכות על פי קצב השירה על גבי השלחן 

 . , גזירה שמא יתקן כלי שירבשבת
אבל לעשות כן בשינוי, להכות בכף ידו 

האחת, על גב ידו השנייה, או מכה על 
השלחן בגב ידו, שאין דרך לעשות כן ביום 

 ***         .מותר - חול
 לתת בושם בבגדו בשבת?האם מותר 

 לתת בשבת בושם על גבי בגדים אסור (2
מפני שיש בזה משום 'מוליד ריח', שהוא 

 מותרמכל מקום אך  יצירת דבר חדש,
על  ו'דאודורנט' וכדומה לשים בשבת בושם

מפני שנתינת הריח בגוף האדם  ,גוף האדם
אינה עשויה לזמן ארוך, כי היא עתידה 

 ***   .להתנדף במהרה
 סעודות בשבת 3חיוב אכילת 

, סעודות בשבת 3אדם לאכול  חייב (3
כאשר חיוב שיעור האכילה בכל סעודה הוא  

 גרם. 45כלומר,  לפחות כביצה פת,
וצריך להקפיד לאכול כ'זית' פת בשיעור 

גרם  72של 'אכילת פרס', כלומר, שיאכל 
 דקות, כדי להתחייב בברכת 2.4-לחם ב

 
 

 הרחובות,הרשום בהם שמות 
 

קליעתה.  ולא להתיר]כדי לעשות צמות[, 
לקלוע בשבת את השערות  אסורוכן 

בהנחת סיכות מיוחדות הגורמות שהשערות 
 יהיו מגולגלות כמו בקבוקים קטנים. 

 לקבץ את השערות המפוזרות  מותראבל 
 
 

גומי או  ולתקנן ביד, או לקשרן בסרט
 בקשת וכדומה

 
 
 
 

חונן, לא  לא שנא אם נזכר בברכת אתה
שנא אם נזכר בברכה אחת משאר הברכות, 
כגון באמצע השיבנו או רפאינו, יגמור אותה 

ברכה שהתחיל בה, ויחזור לשל שבת. בין 
בערבית בין בשחרית ובין במנחה. אבל אם 

טעה במוסף והתחיל באתה חונן, פוסק 
באמצע הברכה, ומתחיל ''תכנת שבת''. 

ר שם ואף אם נזכר אחר שהגיע לרצה, אומ
 תכנת שבת וכו', וחותם מקדש השבת.

*** 
 האם מותר להפריד דפי ספר שנדבקו?

שלא בשעת דפי ספר שנדבקו זה בזה,  (3
 - אם זה במקום שאין שם אותיות :עשייתן

 בשבת כדי לקרוא בו.  מותר לפותחו
 יש אומרים – אבל אם נדבקו במקום הכתב

המזון ובכך לצאת ידי חובת סעודת שבת, 
על כן ישתדל כל אדם עם תחילת סעודתו 

דקות  2.4-גרם של פת לפחות ב 72לאכול 

 ***  ואחר כך יאכל מה שירצה. 
 ?מותר לערוך סעודה שלישית במזונות

חייב אדם לאכול שלש 'פסק הרמב"ם:  (4
ר בשלשת סעודות בשבת, וצריך להזה

 ."סעודות אלו שלא יפחות בהן כלל
פת בסעודה שלישית  לאכול נו יכולואם אי

מפני ששבע, לא חייב לאכול כ'ביצה' פת, 
 (.גרם 72)פת 'כזית' לאכול אלא יכול 

ומי שאינו יכול לאכול אפילו כזית פת, 
, שגם בזה יש לומר כזית עוגה לפחותיאכל 

ינו שיוצא ידי חובת סעודה שלישית, ואם א
 יאכל פירות או ירקותיכול לאכול עוגה, 

יכול לאכול בעצמו בשיעור כזית. אולם אם 
 .עליו לאכול פת חובהשודאי וסעודה בפת, 

*** 
 ?לקפל בגדים בשבתהאם מותר 

לקפל בשבת בגד או טלית לפי  אסור (5
לא יקפלו , אשנראה כמתקן כלי קיפולוסדר 

 קיפול קפל לפי סדרמוהשלא כסדר קיפולו. 
 שיש לו על מה לסמוך., אין למחות בו הראשון,

 
 
 

 , שיש לו על מה שיסמוך.
 
 
 

 .שהנשים לא תקראנה בשבת נכון להחמיר
 
 
 
 כתבות אלה. 

*** 
 ?להתבשם בשבתהאם מותר 

על גבי  )כבושם( ריח טוב תלת אסור (6
וכדו', משום מוליד ריח, ובגד מטפחת 

]שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה 
 דשה בשבת[. מלאכה ח

לזלף ריח טוב על הפנים והידים,  מותראך 
גם  ומותרשאין דין מוליד ריח בבשר האדם, 

 לזלף ריח טוב על שערות הראש או הזקן.

  *** כין סודה בשבת?האם מותר לה ***

ידי -סודה בשבת על-מי לעשות מותר( 7
סודה "או  "סיפולקוס"הכלי המיוחד לכך 

 רך שבת." ובלבד שיעשה זאת לצוסטרים
 
 

, ואין בזה שום חשש לא של עובדין דחול, 
ולא משום נולד, ולא משום מכה בפטיש. 

 ובלבד שיעשה זאת לצורך השבת
 
 

 

 

 

 

השגרה והזמן בחיי הנישואין עושים את שלהם והקשר והרגש 
 המיוחד מאז החתונה הולך ודועך אצל רוב הזוגות. 

כיצד ניתן למנוע את השפשוף והחיכוך שנוצר במהלך שנות 
כך צועד הבעל לעבודתו או למקום הרי יום יום  ?הנישואין
חבריו שעימם הוא מבלה את רוב את  הוא שם פוגש ,תלמודו

לאישה גם כן יש שעות עבודה קבועות, ת היום. כנגדו, שעו
הילדים רוצים נפגשים,  עד שהם סוף סוףחברות, ובסוף היום, 

 תשומת לב, והקשר האישי בין בני הזוג נפרם.
 ?את הקשר האישי בסחף החייםאיך מחזקים 

 תחילה יש לדעת שגם בנין רגיל שבונים, עם
 .הזמן מאבד הוא את הברק ומתחיל להיהרס

 ארון חדש ונוצץ שנקנה, מתחיל להישחק 
 ולהישרט במשך השנים, כמוהו, גם כל מכשיר
 מכשיר חשמלי חדש, נשחק ונהרס במשך כל

 !.זהו חוק טבע –פעם שמשתמשים בו 
 בדומה להם, ארמון עם גינה מפוארת, אם לא
 מטפחים אותו ושומרים עליו, קירות הארמון 

 ף הגינהיאבדו מהצבע והיופי במשך השנים וא
 המפוארת תעלה קש ועשבים רעים ותיראה כשדה הרוסה.

, הרי שהארמון והגינה יוםאך אם יטפחו אותה וישמרו עליה מידי 
 יום יצירתם.בכבכל עת יראו חדשים ונקיים 
לקבלת ארמון חדיש ויפה לאורך שנים הוא האפשרות הטבעית 

 רק על ידי טיפוח ושמירת הארמון ע"י פועלים ומנקים.

  כאשר וג צעיר מתחיל את החייםז – בדיוק הם חיי הנישואיןכך 
בהתחלה, הכל ורוד ונוצץ. ואז, נולדים הילדים ומתחיל לשעמם 

 "תקנה בבית. נכנסים לשגרה של "קח את הילדה למטפלת",
 

 

 להצלחה גדולה!סגולות 
יש להקפיד מאוד " :כנסת גדולה'כותב ה' (1  

שלא להשתמש בכהן, שהניסיון מורה, שכל 
 אינו רואה ברכה במעשיו". –המשתמש בכהן 

בכל סגולה להצלחה " מובא בשם הרמב"ן:( 2
שיאמר  בעת ההבדלה במוצ"ש, טרם  –דבר 

יאמר את הפסוק: "מי  אמירת 'סברי מרנן',
כמוכה באלים ה', מי כמוכה נאדר בקודש נורא 

 תהילות עושה פלא".
ומה טוב שיאמר את תפילת ר' לוי יצחק 

פעמים, שכן  3מברדיטש'וב זצ"ל לפני ההבדלה 
 הבטיח ואמר הצדיק, שהיה סנגורן של ישראל:

3 

 
"שיאמרו אנשים, נשים וטף בקשה זו בכל מוצאי 

ובטוח אני שבת קודם ההבדלה שלוש פעמים 
 התפילה מובאת בסידור טרם ההבדלה ."שיצליחו בוודאי, אי"ה

בשעה " :'כף החיים' )סי' קלג' סעיף יג'(כותב  (3
שמגביהים את ספר התורה כדי להראותו 
לציבור, יחפש מילה בספר תורה שהאות 

לה היא כאות הראשונה של שמו, הראשונה ש
 וזוהי סגולה גדולה להצלחה".

ראיתי " :אמר החיד"א הקדוש )ברכי יוסף( (4
בכתבי יד המהרח"ו קבלה שהמאריך ב'ברוך ה' 
 המבורך לעולם ועד' בערבית של מוצאי שבת  

 מושך על עצמו הצלחה ושמירה לכל השבוע".  
 
 
 
 השרוי בצער או דאגה מהעתיד יאמרדמוצ"ש  

 פסוקים 
 מפרק קיט' בתהילים הפתחים בשמו".    
 

 
לקרוא את פרשיות השבוע שניים מקרא ואחד 

 מאריכים לו ימיו ושנותיו". –תרגום 
מבואר  )תענית פ"ד, ה"ב( בתלמוד הירשלמי (5

שאדם המקפיד להקדים ולומר 'שלום' לחבירו 
יזכה לאריכות  –עוד לפני שהם מספיקים לומר לו

 ה שר' חנינא האריך ימים.ימים, וזו הסיב
"המאריך בעניית אמן  כתב השל"ה הקדוש:( 6

זוכה  –כשיעור זמן אמירת 'אל מלך נאמן' 
 ".לשנים טובות וארוכות

"אדם  כתב הספר 'חרדים' בשם ה'מרדכי':( 7
 המקפיד ליטול ידיים למים אחרונים טרם ברכת 

       מאריכים את חייו". –המזון    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יכת אפיקומן בביתו, הינה סגולה צנעת חתה

 לשמירה ופרנסה טובה".
 כל האומר את אגרת ר' שמשון מאוסטרופולי  (6
 . זוכה להגנה כל השנה! –זצ"ל בערב פסח   

 

 

 

 
  ואף כבר אין זמן לשיחות מחשבה אל תוך הלילה, ,טיטולים בדרך"
 אז מה עושים כשנכנסים לשגרת התפוררות? לא אוכלים יחד.

, על בני הזוג לזכור שלקשר ביניהם יש תפקיד כפול. הם אבא ואמא
 . אשהאך הם לא פחות גם בעל ו

אך את , הם חשים את עצמם בכל רגע נתוןאת תפקיד ההורים, 
 ולכן יש לנקוט בפתרון יצירתי כדי  היותם בעל ואישה הם זונחים. 

 לחדש את הקשר הזוגי ולא לתת לו להישחק ולהתקלקל.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .בגינה על ספסל יחדיו סתם לשבתמותר!( ואפשר אפילו 
 חיי הנישואין ויחדש אותם!דבר זה יסיר את האבק והחלודה מ

בני זוג אמורים להכיר אחד את השני ולא  צעד שני, יש להגיב נכון!
להתאכזב בכל פעם מחדש כשתכונה כלשהי צצה על פני השטח. 

 ויכוחים רק גורמים רע לכל אחד ומביאים לאסונות.
חשוב מאוד לשמור על פתיחות וקרבה, לדעת , צעד שלישי נוסף

לחשוב אחד על השני ולדאוג איש לב. לקבל ולהעניק מכל ה
 !.לרעהו באמת. לשים לב מה חסר ומה הוא צריך

 

לקבוע מסגרת שנדרש הוא,  הצעד הראשון

יומית שתהיה מיועדת רק לזוג, שניהם 
לכבות  בד ללא שום התערבות.בל

פלאפונים ולנתק את המחשבות מכל דבר 
אחר. זו צריכה להיות שעה, או אפילו חצי 

שעה, שתהיה שייכת להם בלבד. בהתחלה 
השיחה אולי לא תזרום, אך אט אט היא 

תשתפר וכל אחד מבני הזוג ימצא את עצמו 
 ממתין לשעה היומית הזו.

ידה טיול נחמד, לקנות גלאפשר לעשות 

 )מה יש?! גם למבוגרים וליהנות ממנה ביחד
 
 
מותר!( ואפשר אפילו סתם לשבת על ספסל  

 כשהמטרה היא להיות לבד ובלי הפרעות.
  .טעים כזהשבחיים שלך לא אכלת משהו 

ואם, חלילה, עולות בראשך מחשבות על 
גירושין, אני מבטיח לך שהקשר הבא יהיה 

את  אף אישה לא יכולה לסבולגרוע מאוד. 
העובדה שבעלה מבקר אותה, כל שכן 



כתב אף הוא רבות על  ',טדיוויד פי'הפיזיקאי 
מסוימות  החושב על מחשבות םכך שאד

 גורם לראות את מה שחשב ומתמקד בהם,
 זמן קצר.פעם אחר פעם ב ,כמה פעמים עליו

"אם כך הדבר, מדוע ישנם דברים נוספים 

שאנו חושבים עליהם ומשתוקקים להם, אך 
 נשאל ד. פיט.  ,הם אינם מופיעים בחיינו?"

איננו מודעים לכח האדיר על כך הוא השיב: '
שיש למחשבותינו, אשר אם מתמקד האדם 

 במחשבתו הוא גורם לביצוע של דברים.
ואם ישנן מחשבות שחשבנו, אך אין הן 

שלא מופיעות בחיינו, הסיבה לכך היא 
התמקדנו בהן ושיננו אותן, אלא רק העברנו 

, אך אם ניצור איתם חיבור ישיר אותם במוחנו
חווה הרבה תופעות כאלו נחזק, ונתמקד בהם 

 ".ונראה אותן מופיעות ממש בחיינו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מופיעה  ,תופעה מרעישה זו ש'גילו' המדענים
כבר לפני מאות בשנים אצל רבותינו ז"ל, 
בהם קובעים חכמינו כי בכח מחשבתו של 

 אדם להשפיע על חייו ולשנותם.
הצדיק, ר' נחמן מברסלב זצ"ל, כותב בספרו 

רק עתה "הר"ן', בשיחה נג' ואומר: 'ליקוטי מו
שהמחשבה  ,נודע לי גודל יקרת המחשבה

שנעשין ממנה דברים  ,יקרה מאד מאד
  ".שלמים ממש שיש להם קיום

 המחשבה יוצרת מציאות של ממש!.
דע שיש סגולות "כמו כן כתב ב'שיחות הר"ן': 

שיכולים לפעול  ,במחשבות בני אדם תגדולו
 ."בתםמה שהם חושבים על ידי מחש

-הצדיק, ר' אליעזר פאפו זצ"ל, שחי לפני כ
שנה כותב בספרו 'פלא יועץ', בערך  022

  .למחשבה יש כח המושך"'מחשבה': 

  -מחשבתו בדבר מהשכאשר אדם מתמקד ב
לטוב או  את אותו דבר הוא מושך על עצמו

 ."לרע ח"ו
 
 
 
 

   

 כעת אירע גם אני בטוח שמה שאספר 
כמה פעמים בחיים בצורות שונות:  ,לכם

"כשהייתי בכיתה ט', ישבתי בכיתה 
בשיעור ב'ערבית' ואז לפתע באמצע 

המורה לערבית אומר איזה  ,השיעור
. ופתגם מוזר שלא הבנתי מה פירוש

הפתגם הזה לא עניין אותי אבל הוא 
 חדר לתודעה שלי. 

זמן והנה ב ,חזרתי לביתי באוטובוס
אשר תוך  זוג מבוגר ילפני יושב נסיעהה

בדיוק  כדי שיחה, אמר הבעל לאשתו
. ששמעתי היום את אותו פתגם מוזר

מעולם לא  ,מעניין :צמיעאמרתי ל
, והנה אני שומע שמעתי את הפתגם הזה

אותו כמה פעמים ביום, פעם אחר פעם. 
לחן וישבתי על השיגעתי לביתי והתה

 . ת הצהרייםסעודאת לאכול כדי 
כמה בני משפחה ולפתע  בביתי היו אז

אמי אומרת את אותו משפט לאח שלי: 
 ".."איך אומרים אצלנו בעיראקית...

האם  האם הדבר הזה קרה גם לכם?

 ,ג מסויםששמעתם משפט מסוים או מו
דיברתם על אדם מסוים או חפץ מסוים 

ופתאום אתם רואים אותו פעם אחר 

  פעם ברצף באותו יום או באותו שבוע?
 האם זוהי תופעה מיוחדת?

, 'קרל יונג'הפסיכיאטר השויצרי הנודע 
 ."סינכרון"עה הזו: פוקרה לת

שהאדם חושב על דבר  סינכרון, פירושו,
 ומסוים ולפתע הוא מתחיל להופיע בחיי

 . בזמן קצרצר כמה פעמים
 מעין יצירת מציאות ע"י המחשבה.

ר בכתביו על אשה שבאה קרל יונג מספ
אליו לצורך טיפול פסיכיאטרי, ובמשך 

החלה לספר שחלמה על הטיפול היא 
 . המוכרת לכולנו 'חיפושית פרעה'

והנה תוך כדי שהיא מספרת לו על כך, 
 ומע נקישה על החלון. שהוא 

פרעה  תחיפושי, לא פחות מהיתה זו
 שנקשה על החלון וביקשה להיכנס. 

המתמקד  קרל יונג טוען שאדם
, גורם במחשבתו בדבר מה בחייו

 לתופעת ה'סינכרון' וגורם לכך שיראה
 ו כמה פעמים.יאת אותו דבר מופיע בחי

פה אישרו את תופעה זו  חוקריםהכיום 
 .'פיסיקת התודעהאחד וקראו לה בשם: '

קשורות בקשר ישיר עם המחשבות 
 חיים.השפיע בהמציאות ויש בכוחם ל

 
 
 
 

 ממילא מובן מאד תופעת 
 ה'סינכרון', כי מה שאדם חושב 

 הוא מושך על עצמו שיבוא עליו עליו
במציאות, לכן, אם לפעמים שומע האדם 

או שחשב על איזה חבר  מילה מסוימת
שלא ראה זמן רב, לפתע הוא רואה את 
 אותו דבר פעם אחר פעם בזמן קצרצר!.

אדם שחסר לו ישועה בחיים, שהוא מחכה 
שנים רבות לזיווג שלו, שנים רבות שהוא 

   -טובהבעבודה משתוקק לזכות בבן זכר, 
אם הוא כל הזמן יחשוב במחשבתו: "אין 

לי סיכוי מי תרצה אותי לחתן... אם יהי לי 
אין לי מזל בעסקים  ילדים זה בגדר חלום...

החזרה על המחשבות הללו  –ובפרנסה..." 
במו ידיו  האדםעל  המביא פעם אחר פעם,

מנו מ הומרחיקשעליו חשב את השלילי 
 את הישועה הנכספת.

: בספרו ר אמר זאת איוב בפירושוכב

, אדם המפחד בא לי" –"אשר יגורתי 

מביא על  –מדבר מה וחושש ממנו מאוד 
אלא  ,עצמו את אותו דבר. אין זו סגולה

 יצירת מציאות של ממש שיוצר האדם.
גילוי זה של חכמינו הוא תרופת פלא 
נדירה אשר רוב בני האדם מתעלמים 

 .יותםממנה ואינם מנצלים אותה בחיי ח
אם זקוק האדם לישועה, אם חפץ הוא 

בהצלחה בחיים, או בכל דבר טוב אחר, 
אם ישנן הוא במחשבתו, פעם אחר פעם, 
ואף יקדיש לכך כמה דקות ביום לחשוב 

על אותו דבר טוב, על אותה ישועה, וישנן 

"אני מאמין באמונה בפיו ויאמר בכל ליבו: 
שלימה, מאוצר מתנת חינם של הקב"ה, 

לת עבורי, ממש ברגעים אלו, שמתחול
, וכך יחזור וישנן בשפתיים ישועה נפלאה"

דולקות ובלב נרגש, הוא יגרום למחשבה 
ליצור מציאות של ממש, והוא יראה כיצד 

אותה תופעת 'סינכרון', תתחולל בחייו 
 תוך זמן קצרצר.

אנשים רבים שמגיעים לסדנאות שלנו 
בנושאים הללו, מעידים אחד אחרי שני, 

שועות רבות שהתחוללו בחייהם, בכך על י
ששיננו במחשבתם דברים טובים שיקרו 

במשך היום כמה פעמים על להם, שחזרו 
והם  –ישועות וחסדי ה' שיתרחשו להם 

 נשארו פעורי פה כשראו שהכל מתקיים.
  :טצוב זצ"לור מסוכ"האדמוונסיים בדברי 

ברית כרותה למחשבה שמה שהאדם "
 .)ערבי נחל("ע בחייומתמקד בו כך יכול להופי

 
 
 
 

 תופעת הסינכרון היא תופעה בה, מה שאדם חושב עליו במחשבתו כמה וכמה פעמים מופיע בחייו פעם אחר פעם             

 לעצמו מידי יום תרגולי במחשבה של מחשבות בזמן קצרצר. הדבר מופיע רבות בדברי רבותינו ז"ל. על כן, אדם שישכיל לקבוע   
 הן יחלו להופיע בחייו פעם אחר פעם! נסו וספרו לנו על כך! –טובות, ישועות וחסדי ה' שמתשותקק וכוסף אליהן               

  



 

 

 

 

 
 שבת נר נוסף עד שיבריא הילד.

אמו של ר' משה, עשתה כציווי הרב ולאחר 
בתות, בהם הדליקה נר נוסף, הבריא ר' ח"י ש

 משה לחלוטין. 
לא עובר זמן רב, ור' משה חלה שוב בחולי. 
אמו הלכה עמו אל הרופא שנתן לה מרשם 

אך  ,את הילד רפאלקניית תרופה שת
לצערה הרב, העניות שררה בביתם ובעלה 

המסכן פוטר מעבודתו, ואין באפשרותה 
 לקנות את התרופה להצלת בנם.

 תשיג היא כסף לרכישת התרופה?מהיכן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היא החלה להפוך את בגדיה הישנים, בתקווה 
תמצא שם פרוטה לקניית התרופה.  מאלנס ש

והנה, באורח פלא ממש, באחד הבגדים 
הישנים מצאה הצדקת פרוטה ועשתה את 

 דרכה במהירות לבית המרקחת. 
הפקיד הזוטר שנכח במקום הודיע לצדקת 

מרקחת עזב לפני זמן קצר, לכן שבעל בית ה
 הוא ישתדל לעזור לה עד כמה שיוכל.

היא הגישה לו את המרשם עם הכסף והפקיד 
 העניק לה את בקבוק התרופה. 

היא נטלה במהירות את התרופה ורצה 
  .הל'שויציל את מכדי להבמהירות לביתה, 

מתנשפת כולה, החלה לעלות במהירות 
דבר במדרגות ביתה, עד שלפתע, אירע 

 רגלה של הצדקת מעדה ונפלה ..נורא.
 
על הריצפה כאשר בקבוק התרופה מתעופף  

מידיה ומתנפץ לכל עבר. היא החלה לפרוץ 
הבקבוק אותה קנתה בדמיה  –בבכי נורא 

האחרונים התנפץ... מדע מהשמיים עשו לה 
 כך?

 
 צדיק

לקב"ה ,כאשר בראש התזמורת עומד  
יאה נזר הבר -המנצח הראשי שהינו האדם 

האומר את פרק שירה, ובאמירתו הוא נותן 

 

  

על הריצפה כאשר בקבוק התרופה מתעופף 
 מידיה ומתנפץ לכל עבר. 

הבקבוק  –היא החלה לפרוץ בבכי נורא 
אותה קנתה בדמיה האחרונים התנפץ... 

 מדע מהשמיים עשו לה כך?
בוכה ושבורה חזרה לבית המרקחת כששברי 

נכח שחת הבקבוק בידיה. בעל בית המרק
נבהל בראותו את האשה הבוכה.  ,במקום

 "מה קרה, גברתי?", שאל בדאגה.
"ראה אדוני", היא מיררה בבכי, "בקבוק זה 

קניתי לפני כמה רגעים בפרוטה האחרונה 
 שבכיסי ועתה הוא נשבר. 

אנא, רחם עליי ותן לי בקבוק אחר להצלת 
 אשלם לך". –חיי בני, וכשירווח לי 

 קח מידה אתמנהל בית המרקחת ל
 התרופה, הריחו והחוויר כסיד!...

! לוי"נעשה לך נס ג, אמר בבהלה, "גברתי"
העובד שלי טעה ונתן לך חומר אחר שהיה 

אמור להרוג את בנך מיד ברגע שהיה 
 שותה אותו. בנך ניצל בנס גלוי...".

 כך ניצלו חייו של ר' משה שרר זצ"ל.     
אלוקים  - "כי כל מה שנראה לאדם רעה

 קובע ר' אליעזר פאפו. ,שבה לטובה"ח
הוא לטובתך  –כל סבל וצער שאתה עובר 

 הגמורה בעולם הזה ובעולם הבא!.
רוב היסורים שעובר האדם בחייו נסתרת 

סיבת טובתם מהאדם, אך כולם נועדו 
 לטובתו והצלתו!.

התנאים קראו לייסורים: "רעיי, אהוביי", כי 
ידעו את מעלתם, אך זאת רק בתנאי 

 בלם באהבה בידיעה שהם לטובתו.שמק

כל מין ב"לכן, כותב ה'פלא יועץ' ואומר: 
יהא רגיל לומר: "גם זו  אדםצער שיארע ל

לטובה", "כל מאן דעביד רחמנא לטב 
עביד", ולא יהא ככסילים הבועטים 

בייסורים, כועסים ומקללים. אוי להם 
ומוסיפים בכך  שיורשים פעמיים גיהנום

 .חטא על פשע"
הייסורים, כי אין רע יורד מהשמיים  זהו סוד

 והכל בהשגחה לטובתך הגמורה!.
 

 
 

 
 
 
 להצלטובתו!. 
 
 

 שאנו עוברים,   
 בהרבה 

קובע מדרש  ,"אין לך אדם בלא ייסורים"
 רבה. כל אדם עובר קשיים בחייו.

 :בגמרא ערכין )טז( אמרו, עד היכן יסורין
אפילו הכניס ידו לכיסו להוציא מטבע, 

 .ויצאה מטבע אחרת, אלו הן יסורין"

מדוע על האדם לקבל בחייו צער 
 ויסורים? האין יותר טוב שיחיה בשלווה?

דעו, זצ"ל ענה על כך ואמר: " החפץ חיים
כי ללא הייסורים, לא היינו מוצאים את 

ידינו ורגלינו בעולם הבא, שהיסורים הם 
רחמי ה' שנשלחים לטהר את האדם פה 

 בעולם השפל. 

מנקים  –ומעט יסורים פה בעולם החולף 
 בעולם הנצחי".הרבה את האדם 

שאם , ז"לכתב מהרח"ו בשם רבו הארי
מעלת היסורים, היה  אדם היה יודע מהי

רץ אחריהם, ומחפשם כמטמונים, 
 וכמאמרם בגמרא "בואו בני בואו חביבי".

 אף ה'פלא יועץ' זצ"ל כתב בספרו:
"כמה מיני יסורין הם, וכולם אהובים, 

כולם חביבים, שאם ישב האדם כל ימיו 
בשלווה, אין מתכפר לו מעוונותיו כלום, 

אבל יסורים ממרקין עוונותיו של אדם 
יקבלם באהבה, ביודעו ומכיר שכ

התועלת שבהם, שמכפרים עוונותיו 
 ".ומטהרים את אשר פגם

עדיף לשלם בצער מועט בעולם הזה, 
 מאשר לסבול סבל נורא בעולם הבא.
כי עבירה זה כתם שנדבק לנשמה ויש 

 לכבסו ולנקותו ע"י הייסורים.
'על האדם לקבל את לכן, אומרים חז"ל: 

ך מתכפרים הייסורים באהבה, שרק כ
 .אינן מתכפרין' –עוונותיו, שאם בעט בהם 

מספר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א: 
"לפני מספר שנים, כשהיה ר' משה שרר 

זצ"ל עדיין ילד רך, נתקף הוא במחלה 
 מסוכנת מאד ל"ע שאיימה על חייו. 

אמו הצדקת, שלחה מיד מכתב לאדמו"ר 
 לין זצ"ל שיברך את הילד. קרמ

 לה שתדליק בכל ערבהאדמו"ר הורה 
 
 שבת נר נוסף עד שיבריא הילד. 
 
 
 

, סיפר האבא סיפור מרטיט על אביו, סב 
 המשפחה.

בעיירה שבה התגוררו בגרוזיה, סיפר, 
התנכלו השלטונות ליהודים והציקו להם 

במאד, כאשר מרבית ההטרדות היו בעניין 
 המקווה.

פייג  :ה ופרנסההצלח ה,העלון מוקדש לרפוא
וסף יאברהם בן שרה,  שמחה בת חלימה ברכה,

מנשה ואורה  חיים בן תמר, אליהו בן קלרה,
 , גילה בת אורה ,גלעד רונן ודורון בני אורה.אחיאל

 . סיגלית בת מזל זרע של בר קיימא:
, מ.ס. לילה צדוק בןאוריאל בן מזל,  :ילוי נשמתלע

 .צדוק בן יחיא, גמילה בת מזל
  
 

 .222-387-22חשבון בנק דואר 
 
 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 
להוציא עלון גם בשבת הבאה 


