בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות81:65 :
יציאת השבת81:61 :
רבינו תם02:20 :

יציאת השבת81:00 :
רבנו תם81:65 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה.הרב יעקב
חי בן מרגלית ,מ"ס מנשה
ואורה אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מ"ס צדוק
בן נור ומרים בת גליה.
אורי חי בן רינה .משה בן
מרים ,יעקב בן מלכה,
הילה ,לאה ,מרים בנות
ליאורה לריסה .ליאורה
לריסה בת זיבו זוליחו,
דליה בת ברוריה ,שולמית
בת חתון וברוך בן ג'ורג'יה,
אבישי דוד בן ברכה ,ברכה
בת דורה דבורה.
לזווג הגון – לינור בת
ברכה  ,יהודה בן מלכה,
יעקב בן מלכה ,יהודה צבי
בן דבורה ,אסי בן שולמית
נצחונה.
זרע בר קיימא -חגית
בת מרגלית ,שרון בן
מלכה ,סיגלית בת מזל,
מלכה בת מונס ,פרידה בת
עמליה ,שלום בן יונה.
לעלוי-נשמת -הרב
אלעזר בן שמחה ,הרב
מרדכי אליהו בן מזל,
הרבנית בת שבע בת שיינה
חיה ,מלכה בת אסתר,
תמרה בת מזל .מזל בת דוד
ובת שבע .יוסף בן גוהר.
פואד לוי .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.
מרדכי חי ושושנה בני יונה
ומנחם .אופירה בת רומיה.
רחמים בן צ'חלה .אסתר
בת עישה ,שלום בן תמו,
דוד בן אסתר ,רחל בת
קלמי .אליהו מאיר בן סימי
איפרגן ,עובדיה כהני

רוצים הקדשה
פרנסה
לרפואה
שנתית?
הרב עובדיה
והצלחת:
צלצלו..
יוסף בן גורגיה .הרב
0506425002

שמעון בן בכריה.הרב
מרדכי אליהו .עידן בן
חווה .שמעון ומשה בני
אורלי .רינה בת נורית.
משה בן שושנה .מנשה
ואורה אחיאל .מרת אימי

בפרשת תולדות מספרת התורה שרבקה קראה ליעקב בנה הקטן" :ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך
להרגך" ,ולכן היא מצווה אותו שיברח אל בית אחיו חרנה .אומנם ,כשרבקה אומרת את העניין ליצחק בעלה,
היא נוקטת בסיבה אחרת" :קצתי בחיי מפני בנות חת" ,איני רוצה שיעקב יתחתן עם בנות המקום.
"וקשה ,מדוע לא אמרה גם ליצחק את הטעם האמיתי שהיא חוששת מעשו ותפסה בטעם אחר?",
כך שואל הרב זילברשטיין שליט"א ,ומתרץ" :וראיתי לאחד מרבותינו האומר "תירוץ מבהיל" ,וכך דבריו:
מהיכן ידעה רבקה שעשו אחיו מתנחם להרגו? אומרים רבותינו' :בנביאות' .ואם כן ,היא צריכה לבוא לבעלה
יצחק ולגלות לו שראתה בנביאותה על הסכנות הצפויות לבנם הקטן יעקב ,אך אין זה נאה שאשה תבוא לבעלה
ותגלה את מה שהוא עצמו עדיין לא יודע ,ותציג את עצמה כיותר חשובה ממנו.
אין זו שפה נקייה ,וכך לא מדברים לבעל!.
הרי לנו מושג עד כמה צריכים בני זוג לשמור זה על כבודו של זה,
ולא לפרוץ פרץ אפילו בשיחה קלה שביניהם'( .טובך יביעו').
מרן הגאון הרב שך זצ"ל רגיל תמיד להדריך חתנים צעירים החפצים
בשלום ביתם ע"י "דרך אחת" והיא כלשונו' :לוותר ולוותר ולוותר!'
לאברך שהסתפק אם לקרוא לבנו הנולד לו על שם אביו או על שם
אביה של אשתו ,ולאשתו אין שום קפידא בענין ,יעץ מרן הרב שך
שבכל זאת יקרא לילד על שם אביו של אשתו ,בנימוק" :אמנם אין
כאן חסרון בשלום בית ,אבל יש בה משום תוספת בשלום בית,
ועל ידי כך יתרבה ויתווסף שלום ביתו".
כמה צריך לחפש את תוספת השלום והכבוד זה לזה ,אף שבן הזוג
נותן יד חופשית ,בכל זאת יש לחפש את הצעד שישמח אותו!.
כי ע"י כך הקב"ה שמח ומשרה יותר את השכינה בביתם ,שכבר
אמרו רבותינו" :אין הברכה שורה בתוך ביתו אלא בשביל אישתו" ,וממילא ע"י שכל אחד יחפש איך לשמח
את השני ,כך הקב"ה ישפיע יותר ברכה ושמחה בביתם!.
דוגמא מאלפת על "הקשר הרוחני" שבין איש לאשתו ,סיפר תלמיד חכם אחד שבאחד הפעמים התלווה לגאון ר'
שלמה זלמן אויערבך זצ"ל בדרך לביתו ,והנה ,כשהגיעו לפתח ביתו של הרב ,לפני שדפק הרב על הדלת ,תיקן
וסידר את מלבושו במשך שניות מספר ,אותו אברך חשב לתומו שכנראה צריכים לבוא אורחים ורצה ללכת.
אך הרב אויערבך זצ"ל אמר לו שאין לו עתה אורחים ,אלא ,כאשר נכנס לביתו לפגוש את אשתו ,בשבילו זה
"כהקבלת פני השכינה" ,כי האשה מרמזת לשכינה ,ולכן מתקן ומסדר הוא את מלבושיו לכבודה.
כאשר נפטרה אשתו של הרב אויערבך זצ"ל לבית עולמה ,אמר בעלה הגאון ,שאינו צריך לבקש ממנה מחילה
כלל ,כמו שנהוג במקרים שכאלו ,משום ש'מעולם' הוא לא פגע בה והיא לא פגעה בו!!!.
מסופר שבליל חופתו של הרב אויערבך זצ"ל ,כאשר היה בחדר הייחוד ,פנה הוא אל רעייתו הכלה ואמר לה:
"נהגו העולם ,שהחתן מעניק לכלה כעת מתנה ,אך אין זה ביכולתי ,לכן ,אעניק לך מתנה אחרת ומיוחדת" :אני
מבטיח לך שבכל חילוק דעות שיהיה בנינו בשנה הראשונה לנישואינו–נלך אחרי דעתך! כל מה שאת תגידי!".
כפי שאמר הרב שך לזוגות צעירים ,עיקר השלום בית הוא" :לוותר ,לוותר ולוותר!".
מעשה והביאו לפני "הסטיפלר" הקדוש ספר תורה מאמסטרדם ,ומסרו לסופר סת"ם להגיהו .עלה "הסטיפלר"
לבית הסופר ,ומצא שהניח את הספר תורה מעל הארון שבחדר הספרים ,מקום בו אמורים להימצא בדרך כלל
דברי נוי לקישוט שמניחה האשה.
אמר ה"סטייפלר" לסופר סת"ם'' :בקישוטים שהאשה מניחה לקשט בהם את הבית ,לא נוגעים!!!".
גדולי הדור מלמדים אותנו :יש לכל אחד מבני הזוג לחפש את טובתם ושמחתם של בן הזוג ,וזהירות חלילה
מפגיעה בו ,אלא רק לוותר ולשמח את השני וע"י כך ישרה ה' את ברכתו! (הרב איתן הכהן' ,שכרן של מצוות')

סגולות לשמירה והצלה מכל פגע וצרה!
 )1כותב ר' פנחס מקורי'ץ זצ"ל" :אדם שנזהר
בשבת שלא לחשוב על עניינים הקשורים לימות
 )1מה יעשה אדם בסיום תפילת העמידה?
החול ,ומסיר כל דאגה מלבו ומשתדל לשמוח –
* כשמסיים אדם את תפילתו ,עליו לפסוע
אל לו לחשוש מכל צרה וצוקה ,ויהיה סמוך
במקומו
שלוש פסיעות לאחריו .וישאר עומד
ובטוח שכל הגזירות הרעות שנגזרו עליו – הרי
עד שיגיע החזן לקדושה ,שאז יחזור למקום בו הם בטלים ומבוטלים" ('טהרת הקודש').
עמד בתפילתו ,ויענה לקדושה .וישאר עומד
 )2אומרת הגמרא (ברכות ט ,ב)" :המתפלל
על מקומו עד סיום ברכת "האל הקדוש".
כוותיקין ,ומתחיל להתפלל תפילת שמונה
***
עשרה עם הנץ החמה – מובטח לו שלא ינזק כל
?
העמידה
תפילת
בשאר
 )2האם מותר לשבת
אותו היום" .ואם היו מתפללים ב'נץ' ביום
אולם
התפילה,
חזרת
במשך
* מותר לשבת
החורבן – ביהמ"ק לא היה נחרב! ('אורחות יושר').
המחמיר לעמוד במשך כל זמן חזרת התפילה,
תבא עליו ברכה .וכן נוהגים כיום בכמה
מקומות של בני תורה ,שעומדים במשך כל
 )3כותב ה'יוסף אומץ'" :אדם הסופר ספירת
חזרת התפילה .אך כאמור ,אין זה חיוב מן
העומר במשך כל הארבעים ותשעה ימי הספירה
הדין ,אלא בתורת חומרא בלבד.
– נכתב עליו בשמיים כי ינצל ממאורעות וגזירות
ואם הציבור מדברים ביניהם בשעת החזרה
קשות ורעות".
כשעומדים – עדיף שישבו ולא ידברו ,כי
 )4מובא ברש"י (שמות כ' ,כב')" :אדם המשכין
הדיבור בשעת החזרה הוא איסור גמור.
* כשיגיע החזן ל"מודים" ,יעמדו הקהל ויכרעו שלום בין איש לאשתו או בין אדם לחבירו –
באמירת "מודים" ,ויוכלו לחזור ולשבת בסיום מובטח לו שינצל מכורת ומחבל ומכל
הפורענויות המתרגשות ובאות בעולם".
אמירת "מודים".
 )5כותב ר' מנחם מנשה בספרו 'אהבת חיים':
***
"אדם המקפיד על לבישת טלית קטן כדת
 )3האם מותר לשבת ב 4-אמות המתפלל?
וכהלכה בתמידות – הטלית מצילה אותו
* אסור לשבת בסמוך לארבע אמותיו (שני
מסכנות רבות".
מטר) של המתפלל תפילת העמידה ,בין
– מתוך הספר 'עצה ותושיה' – 30-4737075

מלפניו ,ובין מצדדיו .ויש מחמירים בזה אף
כשהוא יושב מאחורי המתפלל.
ואם היה עוסק בתפילה ,כגון שהוא קורא
קרבנות או פסוקי דזמרה ,רשאי לשבת בסמוך
למתפלל .ובחזרת התפילה אסור לשבת
בסמוך לחזן שהוא מתפלל ,אלא ירחיק ממנו
ארבע אמות ,ואז רשאי לשבת.

***

 )4האם יש לעמוד בשעת הקדיש?
* למנהג האשכנזים יש לעמוד בשעת עניית
הקדיש ,וכן בשעה שעונים הציבור "ברוך ה'
המבורך לעולם ועד" ,צריכים לעמוד.
ואילו למנהג בני ספרד אין חיוב לעמוד בשעת
עניית הקדיש ועניית ברוך ה' וכו' .וכן אין חיוב
אף להטות את גופו בשעת עניית 'ברכו'.
אך גם למנהג הספרדים ,אם היה עומד ,ותוך
כדי כך התחיל החזן באמירת הקדיש ,לא ישב
עד שיסיים החזן את אמירת הקדיש.
וספרדי המתפלל אצל אשכנזים ,נכון שיעמוד
גם הוא בשעת הקדיש ואמירת ברכו ,כדי
שלא יהיה יושב במקום שכולם עומדים.

***
הידעת? המסיר מזוזה מפתח ביתו כדי לבדוק
את כשרותה ,כשיחזירה יברך "לקבוע מזוזה".
בשעת קביעתה.

בין מלפניו ,ובין מצדדיו .ויש מחמירים בזה אף
כשהוא יושב מאחורי המתפלל .ואם היה עוסק אדם הסובל מכאבי רגליים ,יקבל על עצמו
לארגליו
שכך על
המוטלים
החיובים
את את
לקיים
מבליעת מילים בשעת הברכה!
זהירות
פסוקי
קרבנות או
ונפלא ,קורא
כגון שהוא
בתפילה,
הכלה,
ביתה-
שהוליכה
אישה
מובא אודות
קדום
סיפור
מבושל".
שללאכול אף)5-תבן
תקפידו
אדם ,כגון :ללכת ולבקר חולים ,ללכת ולנחם
* לעיתים ,בשעה שמזכיר האדם את שם ה'
למתפלל.
בסמוך
לשבת
רשאי
דזמרה,
לבית החתן .נתאר לעצמינו את הרגע בו האימא נפרדת מביתה
מסיפור זה למדנו כי האישה (בניגוד לאיש) שונאת 'שיגרה' ואוהבת
אבלים ,ללכת לשמח חתן וכלה וכדומה".
בברכות ,מרוב מהירות הברכה ,נבלעת האות
לחזן
בסמוך
לחתנהלשבת
התפילה אסור
ובחזרת
רגע
החדש .זהו
ומוסרת אותה
בלתי נשכח הן לאם והן לבת .מחמאה ,הערכה ,ומילה טובה .האישה הכמהה לכך נקראת' -ענייה',
שהוא מתפלל ,אלא ירחיק ממנו ארבע אמות )2 ,כותב השו"ת "שם אריה"" :אדם שסובל
א' שבתחילת שם ה' ,כאילו המברך אומר
ברגע זה האם מתמצתת את עיקרי המורשת שנחלה בשנות חייה
מפני שהיא חייבת את המזון הנפשי הזה שנקרא -עידוד ,ממש כמו
"ברוך אתהדוני" ,ויש להזהר בדבר זה מאד,
מבעיות ברגליים או מכאבי רגליים – ירבה
ואז רשאי
ומעבירה אותם
לשבת לביתה כצידה לדרך .וכדברים הללו נפרדה ממנה :שהעני הפסיבי חייב למלאת את החסכים הכלכליים שלו בממון שאין
להפריד בין המילים כראוי ,הן בברכות הנהנין
לתרום נרות לבתי כנסיות – ושב ורפא לו".
"ביתי עמדי לפניו כאמה (שפחה) לפני המלך ,ואז הוא יהיה לך
לו משל עצמו"( .עשיר הוא בחינת זכר ,ועני הוא בחינת נקיבה" -ספר
והן בתפילה ,ולברך בנחת ובהפרדה.
מוסיף השו"ת "שם אריה" וכותב :סגולה לרפואת
כעבד ויכבדך כגבירה ויאהבך כאחות .ואם תתגדלי עליו  -יהיה
אות ק"ב).
המידות ערך ממון
הרגליים :יאמר את פרק קמ"ב בספר התהילים
אולם
מותר לשבת במשך חזרת התפילה,
כאן ,האיש כיצרן ומשפיע נכנס לתפקיד
לך כאדון בעל כורחך וישנאך!" (מנורת
התפילה ,במתינות ובכוונה.
חזרת
בשםכל
במשך
לעמוד
זמן קדמונים).
ספרים
'הזיווג'
המחמירמאמר
המאור,
אבל את 'צבא
לאשתו
אמיתי נותן
כל לו
שיועד
הספרדים,
וכגברלמנהג
זה הוא
ו
בכמה
כיום
נוהגים
וכן
ברכה.
עליו
תבא
מסיפור זה למדנו את הצורך הגברי החיוני
נפשה-
הכוכבים
אתכשנוסעים
אלא
לפייסלברך
המאירים'נוהגים
האשכנזים ,לא
במשך כל
ים
שעומד
תורה,
בני
של
מקומות
בהכרת סמכותו ועליונותו האקטיבית
טיסהה'
בשפע כיד
מחסוריה
והנפשיים לאחר
הכלכלייםממש ,כגון
ממדינה למדינה
חזרת התפילה .אך כאמור ,אין זה חיוב מן
 )3כותב ספר "המידות" :אדם הרגיל לבשר
כגורם דומיננטי רב השפעה על האישה.
עליו.
הטובה
לארץ אחרת וכדומה.
במטוס
הדין ,אלא בתורת חומרא בלבד.
בשורות טובות למשפחתו ,לידידיו ולכל אדם
גבר שלא מרגיש כך הופך לאדם עם מבט
תנסוק
איןאם
אפילו
אישה
לדעת!
עלינו
זאת
בין
חילוק
הדרך,
תפילת
לענין
אבל
ואם הציבור מדברים ביניהם בשעת החזרה
מישראל– מובטח לו שלא יסבול מכאבי רגלים.
כבוי בעיניים המנסה לשרוד בשארית
בדרךיהיה
שישובעלה
ממשלה,
על של ראש
למעמד-
שיעור
לאשכנזים :שכל
הספרדים
כשעומדים – עדיף שישבו ולא ידברו ,כי
 )4כותב הספר 'אורך ימים' בשם גדולי ישראל:
כוחותיו את מערכת הנישואין שלו.
שתי היא
ביועדיין
אינסטלאטור,
צבעי או
במקצועו
הערים,
נסיעה (או הליכה)
דקות
22
הדיבור בשעת החזרה בדברים בטלים הוא
"לימוד בספר "חובת הלבבות" מידי יום ביומו –
אגדה עממית מספרת אודות אשת איכר
התמיכה
חייבת את
ואת ומלכות.
המשענתבשם
תפילת הדרך
תהיה לומר
יש
איסור גמור.
בכוחו לרפאות כל מחלות לב".
*** מידי יום קדירה
אמיד ,שהייתה שופתת
 )5אומרים גדולי ישראל" :אדם שניטל ממנו כח המתמדת שלו ,נקודה!.
לחיך,לובעבור
ערבים
אישה שלא מקבלת מחמאה ותשומת לב
תוספת?
כשהגישו
תבשיליםשוב
מלאתהאם יברך
)2
הדיבור בפתאומיות – יקח ערבה ואפיקומן,
בעלה.
בשדות
שעבדו
הפועלים
מתוך
ההלכות
ה')
שם
בהזכרת
(דהיינו
אדם שבור .היא יכולה להיות אישה קרייריסטית מוצלחת
הופכת ל
בפיו".
* כתב מרן השלחן ערוך; מי שבירך על פירות יכתשם היטיב ,ימתיקם וישימם
לצלחות
מובאהמנות
מזגה) את
המהביל
הסיר
אחת,
פעם
יוסף –
הילקוט
להיות
השדרהיכולה
מהלך .היא
כלי
לשבר
שחוש ביתהופכת
בחייה
המרכזי
את חוט
אבל
למופת,
"אדםעקרת
ומרשימה ,או
מאותו
אתיותר
להם לו
הגישההביאו
ואחר כך
שלפניו,
שרעבי זצ"ל:
בשם הרב
המין,ו 6
במו
בצלחתם
התדהמה
ומה רבה
ועדמוצלחת
קרייריסטית
ומרשימהומחלות
למרירות כרונית
אישהלה! ומכאן
הגברית אין
שהוא
כשהפועליםאין
כברכת הראשון -
שברכתו
כדרכה,אחר
או ממין
המשענת) -יריח
אחר גיל 43
עיניהם ...קורה
נפגם (בד"כ
שלו
ראו הריח
וקלס
ללעג
"
רטנו:
ואף
המוזר
השינוי
לפשר
כולם
תמהו
בעטיים של מחלות נפשיות הדרך קצרה מאוד!.
הנגרמות
פניות
את העשן הנודף מנר גו
תבן!.לברך שוב.
צריך
כיבויו".
דלה לאחר
ההב
***
הספר 23
"במשך
להם האישה:
שניהםענתה
נדמינו".
)30-4737075
'עצה ותושיה' –
(מתוך
מברכים
השדה על
לבהמותותפוזים,
נהפכנו ,תפוחים
ולמשל,
אמר כך" :בני אדם מתקשים בניהם בתקשורת ,מפני
פסיכולוג ידוע
וכתיבה
כביסה
לא לבצע.5
את תמצית נשמתי משקיעה
בכל ליבי,
טורחת אני
שנה
שבירך על
למענכםאדם
העץ" .ומעתה,
"בורא פרי
המועד!להיות
בחולמעוניין
שבן זוגו
דברים
גשרים!".לבדו
שהם בונים חומות -במקום
בהם.לכבס בגדים בחול המועד ,אפילו
שותףאסור
*
ערבים
אני
לחיככם,ולא
ואכל מהם
יהיוהעץ,
למעןפרי
במאכליםבורא
תפוחים ברכת
ואף פעם לא שמעתי מכם הבה נדביק את הפערים ונגשר בניהם באמצעות :פתיחות (בעיקר -
לצורך המועד ,ומי שיש לו רק בגד אחד
האוכל
הובאואת
המחממים
מילה טובה
מחמאה
לפניו
ולאחר מכן
או מהם,
יותר
נשארו
סבלנות וסובלנות ,הכרה במעמד האחר ,והענקת
תקשורתית),
ולשרקה בני
הטעים" .אוסרי לגפן עירה
הפסוקים)1 :
הלב עלאת
מותר לכבסו.
ומכיוון
לפניכם,
מוגש
מה
שכן
ם
יודעי
התפוזים,
שאינכם
על
לברך
לתומי
חוזר
חשבתי
אינו
לכך
תפוזים
אי
המשא
לשאת את
שלוםלה
סותה",למען ועוזר
ובדםדוענבים
הכבד.העדין שבה.
המרקם
ושמירת
האנושות
הראוי לו-
אתונו ,כיבס ביין לבושו כבו
מותר לכבס מגבות שמנגבים בהם ידים
נפטר מברכתם בברכתו על התפוחים.

ורואה בהם ככח בפני עצמו,
בעוד שהוא מאמין שהקב"ה קיים,
אך כאן כביכול ,בוא נדבר תכל'ס על
איך אני יוצא מהחייל הזה ,מהחוב הזה,
מהדאגה הזו – ולא מכניס למוחו שזה רק
בורא עולם ,ולא שם אותו במרכז ,שכל מה
שהולך פה זה רק הוא – מהשמיים מתנהגים
עמו כמו שהוא קבע ונותנים כח לאותו דבר
שמצער אותו שאכן ישלוט בו ויצער אותו.
וכך יושב הצדיק בעל 'בית הלוי' במשך
דקות ארוכות ומשנן ומחדיר לאותו בעל
חנות מפוחד את הסגולה הנפלאה שאין כח
בפני עצמו לחייל הרוסי ,אלא הכל זה ה'
יתברך ,ובעל החנות שומע ומשנן זאת.
והנה ,לאחר כ 02-דקות ,נשמעת דפיקה
חזקה בדלת ורואים את אשתו של בעל
החנות באה בהתרגשות עצומה ואומרת
בסערה " :אירע נס גדול ולא יאמן...
השוטרים הרוסים בדקו חנות אחר חנות
בקפדנות ,עד שהגיעו לחנות שלנו.
והנה ,לפתע ,בעוד הם עומדים להיכנס
לחנותנו ,הם החליטו שהגיע הזמן לעשות
הפסקת צהריים .הם ישבו בצד והחלו לאכול
את ארוחת הצהריים.
לאחר כמה דקות שסיימו ,הם חזרו להמשך
הבדיקה וכשנעמדו מול חנותנו החל
להתפתח לפתע וויכוח ביניהם' :היכן עצרנו
את הבדיקה :האם כבר בדקנו את החנות הזו
או שעצרנו כאן טרם הבדיקה'.
לבסוף ,הם הגיעו להחלטה שכנראה בדקו
את החנות הזו לפני הסעודה ,והמשיכו
לשאר החנויות .וזו החנות היחידה שהם דילגו
עליה מתוך עשרות החנויות!!!" ,היא זעקה
בהודיעה שהיה פה ממש נס.
אדם שחושב ומכניס לראשו את הסגולה
הזו בכל דבר מעיק בחייו – רואה ניסים!
אספר לכם מעשה שאירע לי לפני זמן קצר:
הייתי צריך להגיע לחופה בה נכחו רבנים
גדולים ,ולכן ביקשתי מידיד טוב שישמור לי
מקום ברכבו ,והוא כמובן הסכים בשמחה.
אני יוצא לכביש ,והנה הוא מתקשר אליי
ומודיע' :תשמע אין לי מקום ...להתראות'.
כעת כמעט לא היה סיכוי שאספיק את
החופה ,מיד התחלתי לשנן" :בורא עולם,
אני יודע שזה לא הידיד שלי ,כי אין שום כח
בעולם מלבך ,אלא הכל זה רק אתה – תודה
רבה לך בורא עולם!".
והנה ,לא עוברות כמה שניות ומתקשר אליי
הידיד" :תשמע ,אני ממש מצטער ,היתה אי
הבנה ,אני כבר אצלך" – ...אין עוד מלבדו!

מה יעשה אדם בשביל לזכות בכך? ,ממשיך
המחשבה היא הכלי החזק ביותר
ה'נפש החיים' וכותב" :כשהאדם קובע בלבו.:
להשפיע על איכות החיים שלנו.
'הלא ה' יתברך הוא האלוקים האמיתי – אין .
בספרי הקודש מובאת סגולה מיוחדת
עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם ובכל ,
במינה ,שאם יפעיל אותה האדם
העולמות כלל ,והכל מלא רק אחדותו הפשוט.
במחשבתו ,הוא ישנה מיד את ההנהגה
יתברך שמו"... .
השמיימית כלפיו ,ויגרום למזל ולשפע
שירדו אליו בכל עניין ודבר שרק יצטרך .הכוונה היא שהאדם צריך להחדיר למוחו שיש
כח אחד ויחיד שהוא המקור לכל הברואים והוא
את הסגולה המיוחדת כתב ר' חיים
הסיבה לכל דבר שקורה בעולם – הלא הוא
מוולאז'ין ,תלמידו של הגאון מווילנא,
לפני כ 022-שנה בספרו 'נפש החיים' ,וכך בורא העולם .בורא העולם שמחזיק את העולם
הם דבריו" :ובאמת הוא ענין גדול וסגולה ומחזיק את הרצפה שתחתינו שלא תיפול ...הוא
מחזיק את התקרה שלא תיפול ...הוא מצמיח
נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינין
בכל רגע את השערות ...הוא זה המנשים אותך
ורצונות של אחרים ,שלא יוכלו לשלוט
בכל רגע מחדש ...הוא מחיה את השוטרים
בו ולא יעשו שום רושם כלל ועיקר."..
הרוסים ...והוא כרגע מפעיל את כל הכוחות
מקדים ר' חיים מוולאז'ין ואומר שע"י
כוחה של סגולה זו ,האדם יוכל לבטל
ולהסיר מעליו כל דינים ורצונות של
אחרים הפועלים עליו ,כמו :שוטרים,
תאונות דרכים ,מחלות ח"ו ,חיידקים ,עין
הרע ודברים רוחניים שליליים ...לבטלם
שלא ישלטו בו ולא יעשו בו שום רושם.
לפני שנביא את הסגולה ,נספר את
המעשה שסיפר ר' רפאל שפירא זצ"ל על
הצדיק ,בעל 'בית הלוי' ,ר' יוסף
סלובייצ'יק זצ"ל .הצדיק בעל 'בית הלוי'
חי ברוסיה וישב בביתו ועסק בתורה.
והנה ,באחד הימים ,הוא שומע דפיקה על
דלת ביתו .הוא פותח את הדלת ורואה
שם יהודי מזועזע ומפוחד עד מוות ,ומיד
בבריאה :בחי ,בצומח ובדומם – וחוץ ממנו אין
שואלו" :מה קרה בני?" .היהודי המפוחד,
עוד שום כח שפועל .וכל המציאויות שפועלות
אומר בפחד" :כבוד הרב ,יש לי חנות
– פועלות אך ורק מכוחו ,לכן" :ה' הוא
במרכז המסחרי פה ברוסיה ,והיום הגיעו
השוטרים הרוסים והחלו לבדוק חנות אחר האלוקים האמיתי ,אין עוד מלבדו שום כח
בעולם ובכל העולמות כלל ,הכל מלא אחדותו
חנות האם בעל החנות שילם מיסים על
הפשוט".
חנותו או לא .היכן שהם מגלים שבעל
החנות לא שילם את המיסים ,הם שולחים כשאדם חוזר ומשנם זאת נוהגים אתו משמיים
אותו לגלות ארוכה ונוראה בעבודות פרך מידה כלפי מידה ואומרים לו" :במחשבתך,
העיקר הוא הקב"ה ,אותו קבעת במרכז ,ואת
בסיביר .ומה אעשה כבוד הרב ,ואני לא
כל הדברים שמצערים אותך במציאות אתה
שילמתי את המיסים ,ועוד מעט הם
מגיעים לחנותי" ,אמר היהודי בפחד מוות .מקטין :השוטרים ,החובות ,השופט ,הדברים
המפחידים.
בעל 'בית הלוי' נשאר רגוע לחלוטין,
הכניס את היהודי הורעד לביתו והורה לו אתה בלבך מאמין שאין להם שום כח משל
עצמם ,אלא הכל זה רק בורא העולם – אין
להתיישב בשולחן.
בעיה ,לכן ,אנו ננהיג אותך באותה הנהגה
בינתיים ,הוציא הצדיק את הספר 'נפש
ונחליש את הגורמים המצערים אותך שלא
החיים' ,של ר' חיים מוואלז'ין ופתח לו
ישלטו בך ולא יעשו בך שום רושם כלל ועיקר.
בסגולה הנפלאה והחל ללמדו אותה:
לאדם כזה מובטח שלא ישלטו בו שום צרות
"ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה
ודברים המצערים אותו.
להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות
אך אם חלילה האדם עושה להיפך ,במרכז הוא
של אחרים ,שלא יוכלו לשלוט בו ולא
שם את החייל הרוסי ,את החוב ,את החולי
יעשו שום רושם כלל ועיקר – וכיצד?
גדולמאמין
עניןשהוא
בעוד
עצמו,
ככח בפני
ורואה בהם
וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל
הוא
"ובאמת
הנפלאה:
מגלה ר' חיים מוולאז'ין את הסגולה
שהקב"ה קיים ,אך כאן כביכול ,בוא נדבר
דינין ורצונות של אחרים ,שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל ועיקר -כשהאדם קובע בלבו' :הלא ה' יתברך הוא
תכל'ס על איך אני יוצא מהחייל הזה ,מהחוב

האלוקים האמיתי ,אין עוד מלבדו שום כח בעולם ובכל העולמות כלל ,והכל מלא רק אחדותו הפשוט".

אומרת תורתנו הקדושה שאדם המדבר
אחד האחיינים ,הילד בן עשר ,שיחק להנאתו פתאומיות ובהפתעה רבה ,פקח הילד את
עיניו וקרא בקול לכל הנוכחים שעמדו סביב
לשון הרע ורכילות על חברו -נידון בצרעת .בחצר מאחרי ביתו.
נשאל ה'חפץ חיים' זצ"ל" :והרי רואים אנו
המיטה" :אני מבטיח שלא אדבר יותר לשון
החצר ממוקמת במדרון ,ובאחת ה"גלישות"
הרע!" ,וסגר שוב את העיניים .מחזה מדהים!
אנשים שמדברים לשון הרע ולא קורה להם שעשה מלמעלה למטה ,הוא פגע באבן
מאומה בגופם?"...
גדולה ,ומעוצמת ההתדרדרות  -הוסטה האבן מיד לאחר מכן חל שיפור ניכר במצב הילד
ענה להם החפץ חיים זצ"ל :שבימינו שאין
בצורה בתלי מובנת ,עד שתוך ימים ספורים
ממקומה ,ומהחור שאותו הסתירה הציץ לו
שב לתפקד כאחד האדם.
בית המקדש קיים ,אדם המדבר לשון הרע נחש ארסי ענק באורך של כ 2-מטר!!!.
רודפת אחריו העניות וההפסדים!.
הרופאים הביעו פליאה על השיפור המהיר
הילד שהחליק במדרון לא שם לב לנחש
כמה חמור הדיבור על השני שמאבד את
הכלוא שיצא לחופשי ,שזחל במהירות לעברו והצהירו" :לא נתקלנו מעולם בהכשת נחש
ממון האדם בעולם הזה ונותן לו סבל רב
מסוכן שכזה שחפלה כל כך מהר"!.
והכיש אותו בגופו וברח.
בעולם הבא ,לא עלינו!.
(הרב זילברשטיין שליט"א' ,טובך יביעו')
הילד לא שם לב לנחש וחשב שקיבל מכה.
כתב הגאון מווילנא" :כי הפה קודש קודשים,
רבי ישראל מסלנט זצ"ל אמר" :כדאי לאדם לאחר כמה דקות הוא החל להקיא ,ולאחר
ללמוד מוסר כל ימיו רק אם בשביל כך
ועד יום מותו צריך האדם להתייסר ולא
ימנע מלדבר לשון הרע ולו רק פעם אחת".
בתעניות וסיגופים ,אלא רק ברסן פיו
הגאון מווילנא כתב אגרת לבני ביתו לפני
ובתאוותיו וזוהי התשובה ,וזה כל פרי העולם
עלייתו לארץ ושם הוא מתחנן אליהם:
הבא ,וזה יותר מכל התעניות וסיגופים
"על דיבורים האסורים ,כגון :לשון-הרע
בעולם ,ובזה יכופר לו כל עוון ,וניצול משאול
וקללות,
וליצנות ושבועות ונדרים ומחלקת
תחתית".
ובפרט בבית-הכנסת ובשבת ויום-טוב -
נשים ירושלמיות פנו אל עמוד ההלכה מרן
על אלו צריך לירד לשאול למטה הרבה
הגאון ר' יוסף שלום אלישיב שליט"א ושאלה
מאד ,ואי אפשר לשער גדל היסורין
בפיהן" :מה מוטל עלינו לתקן לאחר אסונות
והצרות שסובל בשביל דבור אחד (הזוהר),
קשים שהתבטאו בעיקר בפטירת נשים
ולא נאבד אפלו דבור אחד שלא נכתב.
צעירות ,באיזור מגוריהן ,רח"ל?"...
בעלי גדפין הולכין תמיד אל כל אדם ואדם
תשובת מרן הרב אליישיב שליט"א היתה:
ואין נפרדים ממנו וכותבין כל דבור ודבור".
"יש לתקן את עניין שמירת הלשון ,ולארגן
ומצד שני ,כותב הגאון מווילנא זצ"ל
שיעורים ללימוד ההלכות.
מכן צנח על הרצפה והתעלף.
באגרתו "עלים לתרופה"" :והעיקר לזכות
כי הצרות באות על ביזוי תלמיד חכם ,וע"י
כי
הקטן
אחיו
סיפר
הוריו,
מקום
ל
כשהוזעקו
מכל
לעולם הבא  -בשמירת פיו ,וזה יותר
החיזוק בשמירת הלשון לא יגיעו לידי כך".
הוא הבחין ב"חבל יפה המתגלגל על
התורה והמעשים הטובים!!!".
מרן הגאון שליט''א קבע בפסקנות" :הקב"ה
הריצפה" ,ולא אחרת.
עיקר זכיית האדם בעולם הבא הוא לפי
לא סובל את זה!" ,והוסיף" :גם אצל נשים
לרגע.
מרגע
להחמיר
החל
הילד
של
מצבו
שמירת פיו ,שבכל פעם שרצה לספר איזה
שייך חטא זה ,כיון שאינן מכבדות דיין את
המשפחה שלא ידעה שמדובר בהכשה ,לא
דבר על גיסתו ,על חמותו ,על השכן –
בעליהן".
ועצר את עצמו והתאפק – זוכה לאור הגנוז ייחסה משמעות חמורה לשינויים הבריאותיים כותב המדרש" :כל החוסם פיו מגדיל זכויותיו
ולכל הקאות וההתעלפויות.
שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער!!!.
עד לב השמים" – היכן מצינו מצווה שרבותינו
הובא
ביותר,
התדרדר
שמצבו
אחרי
רק
על התאפקות אחת של סיפור עסיסי.
אומרים שבעשייתה גדלות זכויותיו של האדם
מומחה למקום שקבע שהילד הוכש ,וצריך
לפנינו סיפור מופלא ,המוכיח כאלף עדים
עד לב השמיים!.
על הרווח וההצלה הבאים כתוצאה מזהירות להבהילו "בדחיפות" לבית החולים.
"ראית איך השכנה התנהגה אתמול- "...
שלא
הרופאים
בחדר המיון התלחשו כבר
מלשון הרע.
"איך הוא לא מתבייש לעשות זאת- "...
את המעשה שמענו ממשפחת 'חדד' ברמת מדובר בהכשה סתמית ,אלא בנחש ארסי
"אמא שמעת איזה מצחיק יוני ,הוא– "...
מאוד .במשך הלילה הראשון היה הילד חסר
אלחנן ,והוא אירע לאחד האחיינים שלהם
"ברגע שאדם חוסם פיו ומתאפק מלספר –
בריאותו.
ממצב
דאגה
הביעו
והרופאים
הכרה
המתגורר בטבריה .פרטי הדברים התפרסמו
הוא זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה
בגליל וגרמו לחיזוק רב בשמירת הלשון.
והנה ,מיד למחרת בבוקר ,עם האור הראשון ,יכולים לשער"'( .שכרן של מצוות' ,הרב איתן הכהן).
פקח החולה את עיניו וקרא בקול לכל
הנוכחים שעמדו סביב המיטה'' :אני מבטיח
הלשון.
הילד בן העשר שיחק להנאתו בחצר מאחרי שלא אדבר יותר לשון הרע'' ,וסגר שוב את
לרפואה שלימה ,פרנסה והצלחה :רפאל בן
העיניים.
ביתו .החצר ממוקמת במדרון ,ובאחת
חסיבה ,משפחת צרויה ,אליהו בן אולגה ,יעל (הרב יוסף צ .בן-פורת ,אתר 'אמונה').
.222-387-22פגע
מלמעלה למטה,
שעשה
דואר
ה''גלישות'' בנק
חשבון
עידה בת עליזה .עדן ,עמרם ,שני ,עליזה ולינוי
באבן גדולה ,ומעוצמת ההתדרדרות הוסטה
ברכת ה'
בני אולגה ,נועם בת נחמה.
גכע
שם לב
בחייםלא
ואף אחד
ב"ה
ממקומה,טוב
האבןותראו כל
לזיווג הגון :אהובה בת שמחה ,אסתר
השיחה.ואליהו יהי רצון שנישמר מכל אכילה אסורה ונזכה
שבאותו רגע הגיח מן החור נחש ארסי ענק ,המדיני" ,הבטיח בגין וסיים את
מומחה ומוסמך
המדיני,שרה,
בכינוסחיים בן
ההצעהקיימא:
לזרע של
בני
וההצעה להצלחה וזיכרון מאת ה' אמן ואמן!
שרה .את
בגין הגיש
באורך כשני מטרים והכיש את הילד .אחיו
בתחגמזל.
סיגלית
ישראל
,
03:41
שעה
שבועות,
התקבלה:
חבל
הקטן אמר לאחר מכן שהבחין ב''איזה
הרב שלמה גלבר
הרב שלמה מחפוד
"ל.
זצ
לוי
משה
בן
יעקב
ג'ק
נשמת:
לעילוי
נייד27-5775236 /252-2377395 /252-9325676 :
תחדור לעיראק ותתקיף את הכור הגרעיני.
יפה המתגלגל על הריצפה''.

