בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות61:61 :
יציאת השבת61:80 :
רבינו תם61:93 :

יציאת השבת63:11 :
רבנו תם63:91 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב שמעון בן
בכריה .מנשה ואורה
אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מרים בת
גליה .אבישי דוד בן ברכה,
ברכה בת דורה דבורה.
צילה בת ברכה .יעקב בן
לינדה .עילום שם לביאת
המשיח ,הילה ,לאה ומרים
בנות ליאורה לריסה .ברוך
בן גורגיה ,ליאורה לריסה
בת זבו זוליחו .רחל ,יעל
ופנינה בנות אירנה איסטט.
שולמית בת חתון .חן בת
דליה רבקה ,ירון שמעון בן
שושנה ,דליה רבקה בת
מלכה ,יחזקאל בן שרה.
חז"ב :יהודה בן נעמי.
לזיווג הגון – חנה אנה
בת רעיה ורותם בת גאולה.
דורין בת שרה ,דורון בת
שרה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,רפאל בן מרים.
לעילוי-נשמת :הרב
עובדיה יוסף בן גורגיה.
הרב יעקב חי בן מרגלית,
מ"ס צדוק בן נור ,מלכה
בת אסתר ,תמרה בת מזל.
מזל בת דוד ובת שבע .יריב
בן גאולה .אברהם בן אלה.
ישעיהו בן יצחק .רות בת
נוסרת יצחק בן עליזה.
יוסף בן אנגלינה .אפרים בן
רחל .ר' יצחק בן 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.
שמעון בן זוהרה .רחמים
בן צ'חלה .אייל בן טובה,
איריס בת מלכה ועמרם בן
איזה ,דוד בן זינת שרה,
שמואל בן טובה לאה.
סלימה סניורה בת רחל,
ניסים בן ויקטוריה ,זהבה
בת פני ויחיא בן סעדיה.
אילנה בת סלטנת ,צדוק בן
חסן אחואל ,נפתלי בן יפה .

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
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הקב"ה ברא את האדם ,בשונה משאר בעלי החיים ,עם נשמה קדושה השוכנת בגופו – 'רוח ממללא' ,רוח
מדברת ,מגדיר ה'תרגום אונקלוס' את האדם ,מפני הדיבור שבא מכח נשמתו ,שלא כשאר החיות.
הדיבור של האדם מגיע ע"י הנשמה הקדושה ,ולכן כל מילה שמוציא האדם מפיו עולה לשמיים ונחקקת,
עד שאמרו חז"ל" :ברית כרותה לשפתיים" – קבע הקב"ה ברית וחוק ,שכל מה שמוציא האדם מפיו ע"י נשמתו
הקדושה ,עולה לשמיים ועושה רושם.
'פיו של האדם הוא כשלט רחוק' ,הגדיר הרב דניאל אוחיון שליט"א' ,כל מילה שאומר האדם כאן
עולה לשמיים ופועלת רבות .תפילה – מזיזה דברים בעולם ,ומילים בוטות – מסירות טובות רבות'.
ישנו מעשה מזעזע שסופר באחת הישיבות בארץ ,שהתרחש לפני שנים בודדות באיזור המרכז המראה לנו כמה
צריך האדם לשמור את פיו ולא להוציא דיבורים אסורים" :קוראים לי אור ,ואני מתגורר בראשון – לציון .מידי
פעם אני וחבריי לשכונה נפגשים יחד ,צוחקים ושמחים זה עם זה.
באחת הפעמים כשנפגשנו כל החברים ,ניגש אליי אחד מחבריי
ואמר לי בהתלוצצות" :מזל טוב" .ידעתי שהוא בא להתלוצץ
עימי ,אך החלטתי ל'שחק אותה' רציני והשבתי לו" :על מה
בדיוק?" ...חברי השיב בהלצה" :על כך שאמך זכתה בפרס
הצטיינות בנגינה בפסנתר" ,והחל לצחקק בקרבו.
לא אהבתי את ההתלוצצויות שלו והחלטתי להמציא לו סיפור
שיגרום לו להתחרט על דבריו ,וכך השבתי" :מה זאת אומרת?
מה אינך יודע שאמי קטועת אצבעות כבר כמה שנים!!!,"...
כשעל פניי הראתי שנפגעתי מדבריו .חברי השתתק וחיוכו נמחק
מפניו" ,באמת?? מצטער ,באמת שלא ידעתי".
נפרדתי מחבריי ושבתי אל ביתי כשבליבי שמחתי על התגובה
הגאונית שהשבתי לו ,אשר גרמה לו להפסיד לי!.
לאחר כמה ימים נכנסתי אל ביתי ,והנה אני רואה את אמא שלי זועקת לעזרה בהיסטריה.
רצתי מהר לבדוק מה קרה ,ולתדהמתי הרבה ,אני רואה את אמי ,שתאריך ימים ,תופסת את האצבע שלה
ומדממת קשות" :מהר ,רוץ להביא תחבושת להחזיק את האצבע" ,היא זעקה מקירות ליבה.
אמא שלי היתה באמצע הבישולים והחלה לחתוך עם סכין מאכל מסוים שרצתה להכין לארוחה.
והנה באמצע שהחלה לחתוך את המאכל ,חתכה בחוזקה בטעות חלק מכובד מהאצבע שלה ,עד אשר האצבע
שלה פשוט יצאה לחלוטין ממקומה והיא זעקה מהר לעזרתי לחבוש בינתיים את האצבע כדי להחזיק אותה
במקומה ,בתקווה שהאצבע שלה תמשיך להיות חלק מגופה ,עד שתגיע לבית החולים בדחיפות.
כל כולי רעדתי מפחד ורצתי לעזרת אמי .אך את ההלם הרב קיבלתי שניות לאחר מכן ,כאשר נזכרתי במשפט
שאמרתי לאותו חבר רק לפני ימים בודדים" :מה אינך יודע שאמי קטועת אצבעות???."...
המשפט חלחל בכל גופי הרועד ,ובכל ליבי התמלאתי בצער' :אני הוא זה שגרמתי לאסון הזה של אימי היקרה!',
ופשוט הרגשתי שאיני יכול להסתכל בפניה .דרך אגב ,כיום ב"ה היא בריאה ושלימה.
"ברית כרותה לשפתיים"  -כל דיבור ודיבור שמוציא האדם מפיו עולה ועושה רושם בשמיים.
כותב האר"י ז"ל הקדוש שמכל דיבור שמוציא האדם מפיו נברא מלאך – אם הוא דיבור טוב ,נברא ממנו
מלאך טוב .ואם הוא דיבור רע נברא ממנו מלאך רע ומשחית המקטרג עליו תמיד!.
ועל זה נאמר' :שומר פיו ולשונו – שומר מצרות נפשו' – השומר פיו מלדבר דברים אסורים :ליצנות ,רכילות,
לשון הרע ,עושה בזה שמירה לעצמו ממלאכי חבלה ומקטרגים.
כמה צריך להיזהר לשמור על הדיבור שקיבל האדם מכח נשמתו העושה רושם גדול בשמיים ויכול לקבוע
גורלות! ובפרט יזהר מלהוציא מילים קשות עליו ועל הסובבים אותו ,שהמלאך שלידו עומד ועונה אמן!

נר שבת או נר חנוכה תחילה?
 )1בערב שבת מדליקים נר חנוכה תחילה,
ואחר כך נר שבת.
ודי בהדלקת נר אחד של חנוכה תחילה,
ובעודו ממשיך להדליק שאר הנרות ,תוכל
האישה לברך ולהדליק נרות שבת ,ואינה
צריכה להמתין עד שיסיים הדלקת כל הנרות.
ויזהר לשים את הנרות במקום מתאים מערב
שבת ,באופן שלא יכבו מהרוח בליל שבת
בעת פתיחת וסגירת הדלת.
* נוהגים לא לומר פרק "במה מדליקין"
בתפילת ליל שבת של חנוכה.
***

מעלתה העצומה של טבילה במקווה!
 )1כותב ה'תורת יחזקאל'" :טבילה במקווה
חם היא סגולה לפרנסה.
 )2כותב ר' נחמן מברסלב" :הטובל במקווה
זוכה לאריכות ימים ונושע מכל צרות ח"ו".
 )3כותב ר' שכנא מלובלין זצ"ל" :הטובל
במקווה זוכה לחזק את מוחו בתורה ופותחת את
ליבו לתפילה".
 )4כותב ר' אלימלך מדינוב זצ"ל" :טבילה
במקווה קר פוטרת את האדם ממיתה".
 )5כותב הרב יעקב גרינוולד" :טבילה במקווה
מועילה להצלחה ,שאם האדם מסופק בעניין

מסוים ,יטבול ואח"כ יחליט מה לעשות ,וכן
לאדם שנפשו עגומה מחלום שחלם".
נרות חנוכה בערב שבת
 )2בערב שבת צריך לתת שמן בנרות החנוכה  )6כותב ר' מיכל מזלוטשוב זצ"ל" :הטובל לפני
התפילה ,נחשב לו כיום של תענית"!.
שיעור שידלקו חצי שעה אחר צאת הכוכבים
של ליל שבת  -ולכן לא יקדימו הדלקת נרות  )7אומר ה'עמק יהושוע' :טבילה במקווה
מבטלת מהאדם כל כישוף".
השבת בשבת זו ,כבכל ערב שבת ,אלא
ידליקו נרות חנוכה כרבע שעה לפני השקיעה )8 ,כותב רבנו חיים בן עטר" :טבילה במקווה
לאחר שיתנו שמן בנרות חנוכה שיעור שידלקו מעבירה מעל האדם כל מחשבות רעות".
 )9כותב המקובל ר' אברהם אזולאי" :הטובל
לכל הפחות שעה אחת.
במקווה מסיר מעליו את כוחות הטומאה".
ואם אין הנרות שבידו אינן מספיקות כדי
 )11אומרים חכמי תימן" :טבילה במקווה
לדלוק עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים,
מסירה פחדים מהאדם".
זמן
כגון שיש לו נרות שעוה שאינן דולקות
תודה רבה למזכה הרבים אושרי!
רב
,הרוצה הריון ולידה קלים :תנשוך לאחר

רב – ע"פ כמה פוסקים אינו יוצא ידי חובה,
ולכן ישתדל שלפחות נר אחד ידלוק כחצי
שעה אחר צאת הכוכבים ,ואם גם זה אין
באפשרותו – ידליק בלא ברכה.
***

תפילת מנחה של ערב שבת חנוכה
 )4נכון להתפלל מנחה של ערב שבת קודם
הדלקת נרות חנוכה ,אך אם אין לו מניין
מוקדם לתפילת מנחה–לא יתפלל ביחידות!.
***

מוצאי שבת של חנוכה
 )5במוצאי שבת אין מבדילין בנר חנוכה,
מכיוון שאין להינות מאורו.
ויש אומרים שאם אין לו נר נוסף להבדלה,
אלא יש ברשותו רק נרות חנוכה – יבדיל על
נר החנוכה.
לכן ,במוצאי השבת ,יברכו בבית הכנסת
תחילה על נר החנוכה ואח"כ יעשו הבדלה.
אך אדם המבדיל בביתו ,להוציא ידי חובה
את בני ביתו – יעשה תחילה ההבדלה
ואח"כ ידליק את נרות החנוכה.
והנוהגים להוציא השבת כדעת ר"ת – לא
ישנו ממנהגם ויוציאו השבת בזמן ר"ת!.

שמחת תורה,
פיטם אתרוג שבירכו עליו בסוכות ,תתן
 ,הואיל והנס קרה בשמן בבית המקדש.
***
אמרלה' (חזו"
ותתפלל
צדקה כפי ש
כאשר נגביר את האהבה לזולת ,לא נבחין בחסרונותיו,
חמתיע.),אמרתי לעצמי שדבר זה הוא בוודאי אחד מאותם שלושה

האם לאשה מותר לשמוע גבר זמר?

שלמה המלך" :על כל פשעים תכסה אהבה" (משלי י ,יב).
חסרונות ...שוב ושוב שיננתי לעצמי שאין אדם בלא חסרונות ,והרי
 )2מעיקר הדין מותר לנשים לשמוע קול
פעם אחת אמרה לי אישה פשוטה ,שדבריה מעידים עד כמה היא
הוא אדם טוב בסך הכול ,ושום דבר אינו מצדיק את הפרת האחדות
תורה ,תיתן
שמחתשאת
אחרהאלה
לא פשוטה בכלל" :אני לא מבינה את כל הכללים
והשלום בבית שבנינו".
ואז
,
בטוב
מתמקדים
מפרטת ,אני רק יודעת כי כאשר אוהבים –
לא נמהר להשמיע ביקורת על כל דבר ועניין .נקבל את הבעל כמו
שאב
לכך
יש
השנה
כל
על
עצומה
השפעה
)
4
אפשר לקבל ברוח טובה גם ביקורת והתנהגות שונה.
אינו הבצק ביד האופה .יש לו ישות משלו,
שהוא ונפנים שהבעל שלנוחיילי
שירה וזמרה של איש
כולם
את
ויברך
בשמחה
לבית
יכנס
המשפחה
ולא זו בלבד ,אלא שקבלת מי שלא חושב כמונו בדיוק מעידה על רצונות משלו ,אישיות בפני עצמה ועלינו לכבד זאת.
חכמה ובגרות נפשית".
במאור פנים לשנה טובה .ואח"כ יאמר 'פתח אם יש לנו צורך נפשי לרסק או ליצור צורות,
אליהו' עד 'קם רבי שמעון' ויוסיף פסוקי ברכה.
בעלי
לפעמים
"
:
ואמרה
עוד היא הוסיפה
נלך
או
חלות
לאפות
וניגש
שרוולים
נפשיל
מותר להדיח כלים באמה או במשחת כלים
מותר להדיח כוס כסף של קידוש ,אחר
!
חולין
דברי
לדבר
שלא
ויזהרו
.
מהמחזורים
היה משאיר את החפצים שלו ולא מסדר,
בפלסטלינה...
הילדים
לשחק
אבקת כלים במים,
מותר לערב
עם .ואף
בשבת
הקידוש של בוקר ,אף שלא ישתמש יותר
.
ה
"
לר
וחדש
חד
סכין
לקנות
נוהגים
)
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אך הבנתי שעדיף לסגור פקקים של חלב
ומוליד.שאנו
נעוצה בכך
אחת
נישואיןלישה
בחיילאיסור
הבעיות בזה
ואין לחוש
בכוס זו בשבת ,מכיוון  .שהיא כוס שתיה,
שנה טובה ומבורכת ב"ה!
שהוא שכח ,מאשר להיות לבד מתוך
*** לשנות את בן
רוצות ,כמעט ללא הפסקה,
ואין קבע לשתיה ומותר להדיח כוסות.
דברי חול ולא לכעוס על האשה ח"ו.
תחושת מרמור.
בשבתכפי
הכליםאותנו
שיקבלו
מצפות
ובמקביל
בליפה
את
לשפשף
הזוג ),6מותר
ובפרט שכוונתו למנוע השחרת הכוס כסף
פשוט ראיתי את התמונה הכוללת
את
מחומריקבל
מבני הזוג
כל"אחד
שאנו .אך
סינטטי
העשויה
אם"ננס
הנקראת
אם לא ידיחו אותו מיד.
ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה
והעדפתי להתקדם .כיום אני קוטפת את
בעצמו -
להשתנות
וישתדל
השני
בתוכו מים.
ואינו אוגר
שהואכלל,
איךבולע
שאינו
וכן אם מדיח הכוס כסף ומניחו בוטרינה
והילד!
הפירות של העמל ההוא דרך הכבוד
בספוגיפים.
להשתמש יותר
ייראו הרבה
הזוגיים
החיים
בשבת ,או
להקל
אך אין
שבבית לנוי וליופי ,מותר להדיחו בשבת,
כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון,
והאהבה שבעלי מחזיר לי על שהבנתי
אמיתי -
שלו -אבל
במראה
בננס נביט
הרי אם
במבט ואוגר
צפופים מאד
שהסיבים
שזה נקרא צורך שבת.
יש האומרים לשתות  01- 01כוסות ,ויש
ואהבתי אותו ללא תנאים וכללים"...
מים.שגם לנו יש חסרונות.
לגלות
נופתע
בתוכו
שממליצים אף  01כוסות – מה נכון ומומלץ?
***
הבה נלמד דוגמה מאותה סבתא שהשכילה
אולי לא פחות מבן הזוג ,אם לא יותר...
* כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע,
לנצור את לשונה מן הביקורת :בחגיגת חתונת הזהב שערכו לכבודה אז כמו שאנחנו רוצות שיקבל אותנו ,ייתן לנו יד ויעזור לנו להשתפר-
אכן מומלץ לשתות הרבה ,משום שבתנאי
צאצאיה ,גילתה סבתא את סוד נישואיה המאושרים והמתמשכים
לימותמטבע
ובאותה
התנהגות
כך ניתן לו ונחזיר לו באותה
החול ,.אלא משום
הכנה
ה משום
הדחת כוס הקידוש בבוקר
מאמץ וחום באמת מאבדים הרבה נוזלים.
יובל שנים" .ביום החתונה" ,סיפרה" ,קיבלתי עלי להתעלם
הבית.שבו נקבל את הבעל כפי שהוא.
יהיה היום
בחיינו
ביותר
המאושר
היום
סידור
אך ישנה הפתעה גדולה לשאר בני האדם:
משלושה חסרונות שאמצא בבעלי".
אז נוכל לערוך מסיבת אירוסין ונישואין מחדש ,ונדע כי אנו אכן
מותר לנקות את המשקפיים בשבת במים,
על האדם לשתות לפי תחושתו לצמא!
"האם תסכימי לגלות לנו מהם אותם שלושה חסרונות?" שאל-
השם.
אליהכרצון
למעשה,
נשואות ,לא בתואר ,אלא
הרי כיון שהוא היוזם,
רגשית,
מחובר
וממדת חסידות שלא לנקותם היטב ,אלא
שתייה מעבר לתחושת הצמא ,גורעת מיכולת
ביקש אחד הנכדים.
בכוחן של
נדע כי
רוויהראויה,
בביקורת לא
שביניהם ,ודי
לקשר
בהוכחה
אם בכל זאת נכשלנו השיחה
בהעברה בעלמא
הכליות להפריש חומרי פסולת ,מעמיסה על
להפתעת כולם ענתה סבתא החכמה" :למען האמת ,מעולם לא
קלקלה
יהיהמה
מחמאות לקרב ולתקן את
של!.דיבור! כמה שזה
שהביקורתמועט
לרעיה בזמן
\
טרחתי לרשום אותם ,אך בכל פעם שסבא עשה דבר מה שהעלה
!...
בשביל
הכל
שהוא
נשתדל לקבל את בן זוגנו
לשמחו!!...
לשמיים
האשה
את
להרים
כפיזה יכול
חשוב!
מכל
לחוש לזה,
צריך
ונעשהאין
שמעיקר הדין
ואף

למצרים והפך להיות המלך,
המחשבה של האדם משדרת לסביבה ,ואף
הקב"ה ברא יצירה מופלאה והיא – גוף
הוא קורא לבנו הבכור" :מנשה".
האדם .לאדם יש כוחות ויכולות עצומים הצמחים מרגישים בכך.
מסבירים רבותינו :מדוע קרא יוסף בשם
ועל כך אמרו כבר רבותינו ז"ל אלפי שנים
שנטע בו הבורא ,אחד מהכוחות
הגדולים אשר בני האדם מתעלמים מהם לפני כן ,במסכת סנהדרין (כו ,ע"ב)" :מחשבה זה לבנו? כי רצה לשכוח את אביו יעקב,
שכן המילה 'מנשה' היא מלשון 'נשייה' –
ולא מנצלים אותם הוא – כח המחשבה .מועלת – אפילו לדברי תורה" .ומסביר
שפירושה ,שכחה.
הצדיק ר' נחמן מברסלב זצ"ל את הגמרא זו,
המדענים סוברים שהאדם הממוצע
והדבר תמוה ,וכי רצה יוסף הצדיק לשכוח
מנצל בין  5%-7%ממוחו ,וכל זאת מפני בצורה מדהימה (שיחות מוהר"ן ,אות ס"ב):
מאביו שכל כך אהב אותו והתגעגע אליו
"דע שיש בבני האדם סגולות גדולות ,כי
שאינו מבין את עוצמתו והשפעתו של
במשך  22שנה שנעדר מהבית?
יכולין לפעול על ידי מחשבתם מה שהם
הדברים שיכול לעשות ע"י מחשבתו.
אלא את הסוד הגדול של הדברים מגלה
רבותינו ז"ל אומרים" :חשב אדם
חושבים .ואפילו היקרות ח"ו ,הוא בא
לנו הרב דסלר זצ"ל ,בספרו 'מכתב
לעשות מצווה ,ונאנס ולא עשאה –
ממחשבות בני האדם .כי כשהמחשבה היא
מאליהו' ,בשם הזוהר הקדוש :כותב הזוהר
מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה",
כולה אחוזה ודבוקה בדבר אחד שיהיה כן,
הקדוש ,כי כאשר אדם חושב על חבירו
כלומר ,ע"י שהאדם מראה לקב"ה
בלי בלבול ונטייה למחשבות אחרות – על
מחשבה מסוימת (טובה או רעה) – באותו
במחשבתו שהוא רוצה לעשות את
ידי זה שבהכרח יהיה כן כמו שהם חושבים.
רגע ממש ,עולה נשמתו של האדם
המצווה – גם אם הוא נאנס בסופו של
החושב ונפגשת עם נשמתו של החבר
דבר ולא עשה את המצוה – נחשב לו
0
בעולם הנשמות ומעבירה לה את כל
בשמיים כאילו עשאה.
ההרגשות והמחשבות שאותו אדם חשב
זהו כוחה של מחשבה .אדם רק מהרהר
עליה! .כך מביא הרב זצ"ל בשם הזוהר
במצווה או על דבר תורה ויש לו שכר!
הקדוש – דברים מדהימים!.
ומצד שני אומרים חז"ל הקדושים (מסכת
ממילא מובנת כעת התופעה ,בה אדם
יומא כט ע"ה)" :הרהורי עבירה – קשים
המאיר פנים כל יום לחבירו ,והנה יום אחד
מעבירה" .כלומר ,אדם רק הרהר
חשב הוא על חבירו מחשבות רעות וראה
בעבירה ,אף שלא עשה אותה – הדבר
בו נקודות רעות ,והנה למחרת ,גם כשיאיר
קשה יותר וחמור מהעבירה עצמה!.
לחבירו פנים כמידי יום – חבירו מרגיש
האם זה הגיוני? שאדם המהרהר בעבירה
בכך שנוצר ריחוק מסוים בניהם והאהבה
יותר חמור מזה שעשאה בפועל? כן! כי
הזאת שבניהם אינה כתמול שלשום.
למחשבה יש כוח עצום וגדול.
כי האדם חושב שמה שהוא חושב על
"כי ע"י המחשבה מזיז האדם גורמים של
וגם שהמחשבה תהיה בפרטי פרטים ...כגון
חברו ,זה רק בינו לבין עצמו – אך נשמת
ממש בעולם" ,קבע החזון איש זצ"ל.
.
וכך
כך
לו
יהיה
,
כן
יהיה
שאם
שיחשוב
החבר מרגישה זאת ,וממילא גם בפועל
לפני כמה שנים נערך מחקר מדהים:
הלימוד
לעניין
וגם
"
:
וכותב
הצדיק
וממשיך
נוצר בניהם ריחוק.,
הניחו באמצע חדר צמח וחיברו לו
תקיפה
מחשבתו
תהיה
אם
,
זה
מועיל
)
תורה
(
וממילא ,מובן כעת ,מדוע קרא יוסף
אלקטרודות מיוחדות כדי לבדוק האם
ובלבד
,
כן
יהיה
זה
בוודאי
–
ל
"
כנ
מאוד
הצדיק לבנו 'מנשה' – כי רצה לשכוח את
יש לצמח רגשות.
,
מאוד
בזה
ואחוזה
תקיפה
המחשבה
שתהיה
אביו .ומדוע? כי ידע יוסף הצדיק ,שכאשר
בתחילה ,לקחו אדם עם מצת (אש),
וביקשו ממנו שיעבור ליד הצמח ,ויחשוב דהיינו ,למשל :כמו שיחשב במחשבתו
הוא יחשוב על אביו ויתגעגע אליו ,שכן
שיזכה ללמוד ולגמור כל הפוסקים כולם עם
הוא לא ראה אותו כ 22-שנה .באותו
בליבו על כך שהוא רוצה לשרוף את
בדעתו
ויצייר
ויחשב
.
הגדולים
הפירושים
רגע ממש ,יעקב אבינו ירגיש זאת ויחל גם
הצמח ,אך בלי לשרוף אותו בפועל.
ויכניס
...
זמן
ובכמה
אותם
ילמד
אופן
באיזה
הוא להתגעגע אל יוסף ולהצטער.
אותו אדם עשה זאת והתוצאות היו
עד
מאוד
גדול
בתוקף
היטיב
בזה
מחשבתו
וכיוון שיוסף הצדיק לא רצה לצער את
מדהימות :מכשיר האלקטרודות הראה
".
מאוד
בזה
ואחוזה
תקיפה
המחשבה
שתהיה
אביו – לכן קרא לבנו 'מנשה' על שם כך
תזוזה אדירה ובלתי רגועה של התאים
מרכז
אדם
אם
ש
ל
"
זצ
נחמן
רבי
לנו
מגלה
שרצה לשכוח מאביו כדי לא לצערו!.
בצמח ,ממש כדפיקות לב מואצות.
אותה
ומדמיין
,
שחפץ
בדבר
מחשבתו
את
לאחר מכן ,לקחו אדם אחר וביקשו
ולהיפך ,ע"י שהאדם חושב על חבירו
ממנו שיעבור ילד הצמח עם מצת (אש) ,לפרטי פרטים ,וחוזר וחושב אותה שוב ושוב דברים טובים ומחפש בו נקודות טובות,
אך בלי שום כוונה רעה לפגוע בצמח.
– הדבר משפיע על המציאות סביבו ,ומבטיח אפילו בלי שידבר עימו – אותו חבר
.
בסוף
לכך
יזכה
הוא
–
"!
יהיה
כך
"
:
הצדיק
האדם הסתובב בחדר ,ומכשיר
יתחיל לאהוב אותו ביותר ,שכן נשמת
סוד
א
"
שליט
פינטו
יאשיהו
הרב
לנו
ומגלה
האלקטרודות הדהים שוב :תזוזת
החבר הרגישה במחשבות הטובות
:
ומכרנו
חבירנו
על
לשלוט
ניתן
כיצד
עצום
התאים היתה רגילה לחלוטין בדיוק
שחשבו עליה ,וממילא ,רוצה היא להחזיר
והובא
מאביו
נלקח
הצדיק
יוסף
כאשר
כמו תמיד!.
לו ברגש זה! .ננצל זאת בחיינו!
ע"י שהאדם משתמש בכח המחשבה לחשוב מחשבות טובות על חבירו ,אשתו ,ילדיו – הוא משפיע עליהם
באותו רגע ע"י נשמתו והם ממש מרגישים בזאת ,וממילא הם יתחילו לתת לו אהבה והרגשה טובה ,בלי להבין מדוע!
כמו שכותב רבי נחמן זצ"ל שעל ידי שהאדם מדמיין איזה דבר בפרטנות ובחוזקה – כן וודאי יהיה!

לעיתים רואים אנו אדם זקן היושב לו
בבית הכנסת וקורא לו תהילים.
האם יודעים אנו מה גורם אותו זקן
בשמיים? האם רואים אנו זאת כלימוד
שטחי חלילה או שאנו מבינים באמת את
סודו של ספר התהילים הקדוש?
אומרים רבותינו ז"ל :התפלל דוד המלך
לפני הקב"ה" :ריבונו של עולם ,עשה
שיאמרו ישראל את ספר התהילים בכל
הדורות ,והוא לא ישכח במשך הדורות.
ומבקש אני מלפניך ,ריבונו של עולם,
שכל מי שיעסוק באמירת התהילים יקבל
שכר בשמיים כאילו היה עוסק בנגעים
ואהלות" (ההלכות הכי קשות).
זה היה רצונו ובקשתו של דוד המלך
מהקב"ה כל חיו.
כה גדולה מעלתו של ספר התהילים עד
שהשל"ה הקדוש כותב" :מי שחשקה
נפשו לדבק בו יתברך בשבחיו ,אז ידבק
עצמו בספר תהלים" – אתה רוצה להיות
דבוק בקב"ה? תדבק בספר התהילים.
"אילו ידעתם" ,אמר הרה"ק בעל "צמח
צדק" זצ"ל" ,כוחם של פסוקי תהילים
ופעולתם בשמי רום ,הייתם אומרים
אותם בכל עת".
וכותב הספר 'עמק המלך'" :הרגיל בספר
תהלים דוחה כל מיני פורעניות וכמה
פגעים מעליו ומעל כל בני ביתו
ומשפחתו ומעל בני דורו ,ומגלגל עליו
ועליהם כל מיני שפע ברכות והצלחות".
ומדוע העוסק בספר התהילים דוחה מעליו
פורעניות ופגעים רבים?
כיוון שבספר התהילים יש ק"ן ()051
מזמורים כמספר פדיון ( ,)051רמז שפודה
את האדם מכל צרותיו.
וכך כותב החיד"א הקדוש :קריאת
מזמורי התהילים שחיבר דוד המלך ,הם
סגולה שלא ישלוט על האדם שום חולי
ושום נזק בעולם!.
בספר "אברהם עבד ה'" ,על הצדיק ,הרב
אברהם אהרונוביץ זצ"ל ,מסופר המעשה

ר' אברהם אהרונוביץ זצ"ל ,מסופר המעשה
הבא" :בחור יקר בעל יוזמה התעורר לפתוח
בירושלים חברת תהילים בשם "אור דוד".
במסגרת חברת התהילים התאסף ציבור רב
מידי שבת ואמר בצוותא ובנעימה את
זמירותיו של דוד המלך עליו השלום.
רבי אברהם אהרונוביץ זצ"ל עודד את
הבחור על יוזמתו הברוכה ועל זיכוי הרבים.
כל אימת שהלה הזדמן בצל קורתו ,שאלו
בהתענינות על התהילים ,כמה משתתפים
מגיעים וכדו'.

כשרצה רבי אברום לחזק ולאמץ את הבחור
להתגבר על המכשולים שנערמו בדרכו ,נהג
להשמיע באזניו את הפסוק "מי ימלל
גבורות ה' ישמיע כל תהילתו" (תהילים ק"ו).
"מי ימלל"  -לשון מולל מלילות ,מסיר
הקליפות מעל הקטניות .גם כאן "מי
ימלל" ,היינו מי יסיר ויכרית את הגזירות
והדינים? מי ש"ישמיע כל תהילתו" .מי
שיאמר את מזמורי התהילים יזכה להכרית
את הגבורות ולבטל הגזרות מעליו ,כי
התהילים מצילים מכל הגזרות.
ר' אברהם העריך מאד את הבחור וכמה
פעמים אמר לו" :דע לך זכויותך גדולות.
אתה למעלה מן הזמן! מתי שתגיע אלי
תכנס ללא הגבלות ושהיות מיותרות,"...
והבטיחו שזכות דוד המלך והתהילים תגן
עליו ויזכה לעלות לגדולה ברוחניות
ובגשמיות.

עליו ויזכה לעלות לגדולה ברוחניות
ובגשמיות.
ואמנם ,ברבות השנים נתעלה הבחור וגבה
לבו בדרכי ה' .פתח ישיבה וכולל לאברכים
בעלי תשובה ,וכיום הינו מרביץ תורה
ברבים" .האם יודעים אתם מיהו אותו
בחור שזכה לפתוח את חברת התהילים,
והיום הוא זכה להיות ראש ישיבה ומגדולי
מחזירי הרבים בתשובה?
בהערות שם נאמר שזהו "ה.ד.ז".
שימו לב לשם של חברת התהילים ,ואז
תבינו כבר לבד על איזה רב מדובר – הלא
הוא הרב דניאל זר שליט"א ,מגדולי מזכה
הרבים ,וראש ישיבת 'אור דוד' ,על שם
חברת התהילים שפתח .כמו כן ידוע שלרב
דניאל זר שליט"א היה קשר הדוק עם הצדיק
רבי אברהם אהרונובי'ץ זצ"ל.
ראו איזה כוח ועוצמה יש לתהילים!
כשהצדיק ,הרב אהרונובי'ץ זצ"ל שמע על
כך שהרב זר פתח חברת תהילים עודד אותו
ללא סוף ותמך בו רבות ,ואף אמר לו" :מי
ימלל גבורות ה'" – היינו מי יסיר ויכרית
את הגבורות והדינים? מי ש"ישמיע כל
תהילתו" .מי שיאמר את מזמורי התהילים
יזכה להכרית את הגבורות ולבטל הגזרות
מעליו ,כי התהילים מצילים מכל הגזרות.
'אתה מעל הזמן' ,הבטיחו הצדיק ובירכו:
שזכות דוד המלך שחיבר את מזמורי
התהילים תגן עליו ויזכה לעלות לגדולה
ברוחניות ובגשמיות .וב"ה מכירים כולם את
הרב דניאל זר שליט"א.
וכותב המגיד הקדוש מטריסק" :באמירת
תהלים ,על ידי זה מתעורר מקור הברכה
לשם להשפיע כל
העליונה ובכוחו להתפלל ֵ
הטובות והברכות על כל ישראל בכל
ובפרט ברוחניות וגשמיות חיים מזונות
ורפואה" .וכותב ה'מים רבים'" :כשיתעסקו
ישראל באמירת תהלים בלב נשבר -
ימחול להם הקב"ה על כל עוונותיהם".
ננצל כל רגע לאמירת התהילים!.

העלון מוקדש לרפואה,הצלחה ופרנסה :אהרון
מאיר בן שני ,מזל שאול בת ורדה ,שלום סאלם לכל יהודי יש כח עצום בידיו – קוראים לו
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יפה שושנה בני זוהרה ,אנה בת סופיה ,משפחת 'אמן יהא שמיה רבא' .הוא הכינור שיכול
יודע
לסבול הרבה בגיהנום ועדיין אינני
מאירוב ,הרבנית מזיאנה בת לבטל כל גזירה! הכינור שיכול לפייס את
מזמורי
שחיבר את
ומשפחת
עשיתהלי זאת?!?!" ,קורוטה
טובלמה
עשית?!?!
כמה .מה
בחיים ב"
ותראו כל
עזיזה .זשב"ק :אודל בת פנינה ,סיגלית בת מזל .הבורא יתברך! כי זהו הניגון האהוב עליו
הוא זעק לי בחלומי.
האור הקדוש! .יותר מכל!.
סבהתלבש
לפני רחל.
מיוחדישי בן
בבגד יונה,
הדס בת
זיווג הגון:
רפואה שלימה וזיווג הגון :שמואל ,רונן והילה בניכמה פעמים ביום אנו שומעים קדיש ,אך
לא סבל האדם ייסורים כלל בעוה"ז...אותה
התרגלנו?! – יהודי ,דע מה יש לך בידיים!
אשה יצאה מאושרת מביתו של הרב והחלה שושנה.

