בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות01:20 :
יציאת השבת21:20 :
רבינו תם21:35 :

יציאת השבת01:22 :
רבנו תם01:35 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .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 .משה חיים בן מרים,
יעקב בן מלכה .עילום שם
לביאת המשיח ,הילה ,לאה
ומרים בנות ליאורה לריסה.
ליאורה לריסה בת זבו
זוליחו .רחל ,יעל ופנינה
בנות אירנה איסטט.
שולמית בת חתון ,ברוך בן
גוריגה .
חז"ב :יהודה בן נעמי.
לזיווג הגון – רפאל בן
מרים ,יעקב ויהודה בני
מלכה ,יהודה צבי בן
דבורה ,חנה אנה בת רעיה
ורותם בת גאולה .דורין בת
שרה ,דורון בת שרה.
זרע בר קיימא -שלום
בן יונה ,שרון בן מלכה,
פרידה בת עמליה.
לעילוי-נשמת -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,

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002

במחקר פשוט שנערך ,לקחו נייר לבן חלק וציירו במרכזו נקודה שחורה קטנה .לאחר מכן ,הביאו מספר אנשים,
הניחו לפניהם את הדף ושאלו אותם" :מה הינכם רואים?" .כולם ענו בפה אחד" :נקודה שחורה".
המחקר גילה ,שלמרות ש 99%-מהציור מורכב משטח לבן נקי ,בני האדם מתמקדים בנקודה השחורה שבתמונה
ומתעלמים לחלוטין מכל השטח הלבן הרב המקיף אותה.
מחקר זה הראה ,שכמעט כל בני האדם בעולם מתמקדים בנקודות השחורות שבחייהם ,בדברים
המעיקים להם ומפריעים להם ,בעוד הם שוכחים ומתעלמים מהטוב הרב המציף את חייהם.
זוהי הסיבה שקשה למצוא בדורנו אנשים מאושרים באמת ,כי אדם מאושר ,זה הוא אדם השמח בחלקו ומודה
לאלוקיו על כל אשר גמלו .אדם שמסתכל על הבריאות ,על האשה והילדים שזכה ומקטין את החסרונות בחייו.
כותב הרב פינקוס זצ"ל (תפארת שמשון – הגדה של פסח)' :על האדם לזכור תמיד להודות לה' כאשר טוב לו ,דווקא בשעה
שהכל רגוע אצלו ,כשיש לו בריאות טובה .עליו לפקוח את העיניים להכיר בטובה ולהודות עליה לה' יתברך'.
לפני מספר ימים העלה הגרפולוג גלעד שמעא הי"ו לשידור בתוכניתו ברדיו ('קול ברמה') אדם בשם 'אלון פז'.
אלון פז עבר לפני  3שנים תאונה קשה ומחרידה ביותר אשר
שיתקה כליל את כל גופו ועד היום הוא שוכב בבית החולים
משותק לחלוטין ,בלא אפשרות להזיז חלק בגופו ,מלבד את
עיניו ודיבורו המתפקדים ב"ה כרגיל.
כיצד אמור להרגיש אדם כזה? האם לא שבור ורצוץ שחייו
נפסקו וטוב מותו מחייו? לזוז וללכת אינו יכול ,רק ראשו בלבד
מתפקד! ..מרחמים עליו ,נכון? הנה ציטוט מדבריו ברדיו:
"שלום אלון ,מה שלומך? ספר לנו על עצמך?" ,שאל המנחה.
"ברוך ה' יום יום .עברתי תאונה קשה ועד היום אני משותק
בכל גופי ומונשם בבית החולים .אך אומר לך דבר אחד:
מאז התאונה ,מעולם ,אבל מעולם לא אמרתי לבורא עולם:
"למה? למה בורא עולם זה מגיע לי? למה דווקא לי נגמרו החיים?"  -מעולם לא אמרתי זאת.
יש רק מילה אחת אותה אני אומר תמיד לבורא עולם והיא" :תודה" ,תודה לך בורא עולם ,כי אם זה מה
שבחרת בשבילי – אז זה הטוב ביותר בשבילי .לך יש חשבונות שמיים ואתה יודע מה שאתה עושה' ,נסתרות
דרכיך ונפלאים מעשיך' ,אתה עושה הכל בחכמה כפי ידיעתך הנשגבת מבינתנו ,אז שאני יבוא ויבכה? שאני
יבוא ואכעס? מי אני בכלל? מה אני בכלל לידך? ברגע אחד אתה יכול ליטול את נשמתי! אז שאני יבוא
ויתקומם נגדך? חס ושלום! לכן אני רק אומר לך דבר אחד בורא עולם" :תודה מכל הלב בורא עולם!".
המשיך אלון פז כשהוא מרגש את אלפי המאזינים" :היום אני מבין דבר שקשה לאדם בריא להבין .הגוף הוא דבר
שולי ,כל עוד הלב עובד ,העיניים רואות ,האוזניים שומעות ,הפה מדבר והנשמה נמצאת – אני לא צריך יותר
מזה! יש לי את הכל .העולם הזה זמני ,הגוף שלנו זמני ,רק הנשמה עולה אחרי  021וחיה לנצח.
תאמינו לי שאני שמח בחלקי .טוב לי עם מי שאני ומה שאני .אינני מפסיד כלום ,העולם החומרי בחוץ הוא הבל
הבלים ,אני יודע שהייסורים שאני עובר מכפרים לי על העוונות ,ואף הם כפרה על עם ישראל – לכן מדוע שאהיה
בצער? להיפך ,אני שמח ומקבל זאת באהבה גמורה! אני מודה לבורא עולם שהביא אותי למצב הזה.
אני יודע שיש לי אבא בשמיים ששומר עליי ומשגיח ועושה לי את הטוב ביותר בעבורי ,אז מדוע שאדאג?".
ואז פנה אלון למאזינים ואמר" :אם למישהו מכם קשה ולא טוב בחיים ,שלא יאמר' :נמאס לי ,לא טוב לי ,קשה
לי' ,אני פונה אליו ואומר לו האם הוא רוצה להתחלף איתי? הבעיות שלו הם כלום לעומתי ,ואני שמח ומאושר".
ואז סיים אלון פז ואמר" :תהנו ממה שיש לכם .תגידו תודה לבורא עולם ,תאמינו שהכל מאת ה' לטובתכם ,והוא
יודע מה שהוא עושה .הוא מעולם לא נוטש אותנו .כי עדיף לעבור צער וסבל בעולם הזה הזמני ולבוא נקי וטהור
לעולם הנצח ,לעולם הנשמות והגמול .תשמחו תמיד ותאמינו שהכל ממנו בהשגחה ולטובה"( .רדיו 'קול ברמה')

ברכה על ים התיכון
 )1המגיע לחוף הים לרחצה ועברו  03יום
ויותר מאז שראה את הים ,מברך" :ברוך
אתה ה' אלוקנו מלך העולם שעשה את
הים הגדול" (חזו"ע ברכות).
אומנם יש הסוברים שברכה זו מברכים רק
על האקויינוס הגדול ולא על ים התיכון,
מפני שעל ים התיכון מברך" :עושה מעשה
בראשית" (הגר"מ לוי זצ"ל) ,ויש שמברכים את 2
החתימות בברכה אחת" :עושה
מעשה בראשית שעשה את הים הגדול"
(הליכות שלמה) ,אך הלכה כדעה הראשונה.

סגולות בדוקות להיצל מעבירה!
 )1כתב ה'אגרא דפרקא' (אות ט')" :הרוצה
לפתוח את יומו עם רצון וחשק לעשיית טוב
ושימאס ויתרחק מהרע – יקפיד שלא להניח את
רגליו על הארץ לפני נטילת ידיים של שחרית".
 )2כתב האור החיים הקדוש" :בעת שעומד
האדם בפני ניסיון או פיתוי של היצר הרע המנסה
להכשילו ,אם יצייר במחשבתו את דמותם של
הוריו כאילו הם עומדים כנגדו – הוא מגביר על
עצמו את כח הקדושה וההצלחה בניסיון".
כאשר עמד יוסף בניסיון אשת פוטיפר נתגלתה
לו דמות אמו רחל וסייעה לו להתגבר (ירושלמי).

.
 )3כותב החיד"א הקדוש (מדבר קדמות)" :אדם
אשר יצרו מתגבר עליו ביותר ואינו מרפה ממנו,
***
ירבה בלימוד משניות (בהבנה) ,מפני "שלימוד
ברכה על ים המלח וים הכנרת
 )2נחלקו הפוסקים האם יש לברך על ראיית המשניות מסוגל ביותר לבטל יצר הרע".
 )4כותב הזכרון יעקב יוסף (מערכה ה')" :קבלה
ים המלח ,יש הסוברים שאין לברך עליו
מפני שנוצר לאחר מהפכת סדום ,וכל שנוצר מן הצדיקים :אם מזדמן לאדם איזה הסתכלות
לאחר ששת ימי בראשית אין מברכים עליו בעבירה או הרהור עבירה והיצר בוער בקרבו –
ינדור לצדקה דבר מה וינצל ויחליש כח היצר".
(ברכת ה' ,הלכה ברורה) ,ויש החולקים על כך (אור
 )5כתב ה'דרכי צדק'" :גילה אחד הצדיקים
לציון) ,ולהלכה – ספק ברכות להקל וראוי
בכתביו סגולה גדולה להינצל מהרהורי עבירה:
שיהרהר בליבו (חזו"ע עמוד תע)  ,אך מכל מקום
לצייר במחשבתו בשעת הניסיון את אותיות
על ים הכנרת מברך לכל הדעות" :עושה
א-ד-נ-י ,ויזכה להינצל".
מעשה בראשית".

ברכה על מאכל בבגד ים
 )4הנמצא בים ורוצה לברך על פרי כשהוא
לבוש בבגד ים בלבד – רשאי לברך "בורא
פרי העץ" ,אך כמובן שצריך לכסות את
ראשו בזמן הברכה ,וכן יכול לברך כשחברו
מניח ידו על ראשו ,אולם כף ידו של המברך
על ראשו עצמו  -אינה מועילה לכיסוי
ראש ,אומנם אם מניח המברך את זרוע ידו
על ראשו  -יכול לברך (ברכת ה').

***
אכילת פת בחוף הים
 )5האוכל פתו ליד חוף הים – לא יטול ידיו
במי הים וכן לא יטול את ידיו בחמי טבריה,
מכיוון שמים שאינם ראויים לשתיית כלב –
פסולים לנטילת ידיים .אולם יכול הוא
לצאת ידי חובת נטילת ידיים על ידי
הטבלת ידיו במי הים.
* אין לברך ברכת המזון עם בגד ים (וכיפה
לראשו) בלבד .ואף שלעניין ברכת הנהנין
די בבגד ים וכיסוי הראש ,אומנם לענין
ברכת המזון מחמירים יותר ,שדינה כתפילת
לחש ,ולכן המברך ברכת המזון בים צריך
להתלבש כראוי( .אור לציון ,פסקי תשובות הלכה ברורה)

עד מתי מותר לאכול עוגות בשבת?
 )5האוכל עוגות ועוגיות בשבת בצהריים,
ממש.
מאש
ממש לא מתאים לאשתי ,אף פעם היא לא וכ"ש
***
בעזרת
רשאייגיעו
התוצאות –אליהן
ביקורת לעולם לא תיתן את
כך את
הזניחה
"
לאכול עד
להמשיך
ושקעה החמה
 )3בנות היוצאות לטיול באוטובוס מאורגן ,מחלוקות
המוטיבציה
ומוריד את
מחליש
סוףרק
מחמאות ועידוד ,בגלל שזה
הבית והילדים" ,הוא תמה כשנכנס הבית...
שקיעה)
(כרבע שעה אחר ה
השמשות
זמן בין
בקול רם
הפוךשלא ל
להיזהר
יש
הדרושה
האנרגיה
את
מספק
שעידוד
בעוד
עוד,
ולפעול
להשקיע
טוב,
מריחים
ולא
מלוכלכים
שיריםהיו
שיר ילדיו
לחלוטין:
להןהיה
הבית
אך לאחר צאת הכוכבים אסור ,עד ההבדלה.
הקירות אותו
שמכשילות
באוטובוס,
כשיש
וכתמי שוקו על הרצפה.
מפני אל
דבוקות
נהגמזון היו
שאריות
למעשים .ובכן ,אסור להעיר ,וחובה להודות ולהחמיא!.
חושבים ,שאם נודה לבן הזוג על העזרה אז הוא יפסיק
לפעמים אנו
השלל.
גבן את
גדוד של נמלים צועד במטבח כשהן נושאות על
שהמאריך
המהרח"ו קבלה
בכתבי יד
ראיתי
שזו אינה חובתם .אך במציאות קורה הדבר ההפוך,
לעזורבכי
חגג.
הבלגאן
הארונות  -חלקם פתוחים וחלקם סגורים ,וגם בהם
יבינו של
ערבית
לעולם ועד'
המבורך
ב'ברוך ה'
שיסמוך.
מה
על
לו
שיש
,
מעשיהם של אנשים ניזונים מהערכה ומחמאה ,וכל שכן יהודי
ממש...
עולםשבת
הסלון ושאר החדרים נראו כמו אחרי מלחמתמוצאי
"לא מתאים לאשתי להזניח את הבית" ,הוא מושך על עצמו הצלחה ושמירה לכל השבוע" .שנקרא כך מלשון הודיה.
מסופר על ה"חפץ חיים" זצ"ל ,שכאשר
היה תמה ,ואז ,הבחין בפתק התלוי על
אבל דבר שאינו עשוי לאיסור ,כגון פמוטות
הגישו לו פעם מרק ,הוא אמר בהתפעלות:
זה!".
המקרר שכתוב בו" :היום עשיתי את
של כסף ,או תמונה יקרה ,מותר לטלטלם
תקראנה בשבת.
לא
שהנשים
להחמיר
נכון
"איזה מרק משובח ...ממש גן עדן".
מתקדם
לעצמו
חשב
"מה
בעודומאד
עליהם
שזהירים
הכוונה?",פי
בשבת ,אף על
דמוצ"ש השרוי בצער או דאגה מהעתיד יאמר
תמהו הנוכחים במקום ולא הבינו כיצד איש
השינה שם חיכתה לו הפתעה :אשתו
שלאחדר
אל
לקלקלם
פסוקים
אלוקים קדוש זה מעסיק את דעתו באוכל
ישבה במיטה ,בידה כוס קפה וספר ,ואוזניות
***
מפרק קיט' בתהילים הפתחים בשמו".
ושם לב כמה הוא טעים .לבסוף ,התברר
בשבתזעק...
פה?" ,הוא
הולך
"מה
באוזניה.
הנגן
חיוב אכילת  3סעודות
כתבות אלה.
שהייתה לו כוונה נאצלת ,לגרום נחת רוח
עשיתי את
"היום
פסטורלי:
אדםברוגע
חייבענתה
והיא
סעודות בשבת,
לאכול 0
)3
***
לבעלת הבית ולהחיות את נפשה שתראה
הואק.
סעודהלצעו
בכל שלא
התאפק
מה?" ,הוא
כאשר "את
זה!"..
האכילה
עור
שי
חיוב
לקרוא את פרשיות השבוע שניים מקרא ואחד
האם מותר להתבשם בשבת?
שנהנים ממעשה ידיה.
הביתה בערב
פת,כשאתה
תמיד
תקשיב,
"
חוזרגרם.
כלומר45 ,
כביצה
לפחות
תרגום – מאריכים לו ימיו ושנותיו".
 )6אסור לתת ריח טוב (כבושם) על גבי
וכמה  )5בתלמוד הירשלמי (תענית פ"ד ,ה"ב) מבואר גם הבבא סאלי זצ"ל ,היה מחמיא פעמים
עובד קשה
לאכולאתה
להקפידלי כמה
וצריך מספר
אתה
בשיעור
כ'זית' פת
מטפחת ובגד וכדו' ,משום מוליד ריח,
שהייתה צעירה ממנו בשנים רבות ,אפילו שכבר לא
לאשתו
אתה לא
נשימה
גרם באותה
המשפחה.
כלומר,שביל
עצמך ב
'אכילת את
אתה קורע
שיאכל 22
פרס',
של
לחבירו
רבות 'שלום'
להקדים ולומר
המקפיד
שאדם
[שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה
בשבת].תו על האוכל
חדשה את רעי
מלאכהלשבח
הוא לא שכח
יזכההנאה,
לו–שום
לומר לו
מספיקים היה
עושה כלום.
עוד ולא
בבית ,נחה
להתחייב היום
כדי שאני כל
דקות,הזמן
לטעון כל
בברכת
שוכחב2.4-
לחם
לאריכות
לפני שהם
המצבר בשנים
צעירה ממנו
שהייתה
לאשתו
אנשים ניזונים רבות
התוצאות.
הרי
אז היום החלטתי לעשות את זה ,ועשיתי – כלום!
שלהם!.
למחמאות,
ומשתוקקים
חנינאהטעים.
האריך ימים.
הסיבה שר'
ימים ,ווזו
והידים,
הפנים
טובזהעל
לזלף ריח
אך מותר
אמן
בעניית
"המאריך
הקדוש:
השל"ה
כתב
)6
דברזה
לקדוש
היה
ריחלא
שכבר
אפילו
רבות,
שמחזיק בית באחווה
סיפור זה טומן בחובו את המסר העיקרי
ויזכרו
בבשר כל
להודות על
עצמם
כמה חשוב שבני הזוג ירגילו
שוםגם
ומותר
האדם,
מוליד
אתדין
שאין
זוכה
–
נאמן'
מלך
'אל
אמירת
זמן
כשיעור
והוא :שמות
הרשום בהם
הוא לא
על הזה,
מהעולם
והנאה
שכמים הפנים לפנים ,כןשיג
אדם
של
בהתאם
לאדם!
לב
הרחובות,להודות ולהחמיא על כל דבר בחיי
הצורך החשוב
ורוגע
שכחהזקן.
ליחסו או
הראש
שערות
האדם טוב
ריח
לזלף
וארוכות".
טובות
לשנים
הטעים.
האוכל
על
לשבח
כלפיו.
חברו
גם
נוהג
כך
חברו
כלפי
הזוג.
בת
בן
של
כוח
המצברי
את
להטעין
זה
ידי
ועל
היומיום,
*** האם מותר להכין סודה בשבת? ***
מודה"אדם
ה'מרדכי':
'חרדים' בשם
כתב
קליעתה .כך )7
להתיר
צמות] ,ולא
[כדי
וכוחו
סודהאת
חליש
לעשות מ
מותר – אתה
ומשבח את)7בן זוגך
כשאינך
הספראת
להטעין
חובה
ללא הטענה,
שעובד
לעשותפלאפון
כמו שאין
ידי
רצונועל-
בשבת
מי-
המקפיד ליטול ידיים למים אחרונים טרם ברכת
השערות
את
בשבת
לקלוע
אסור
וכן
שהענקת!
תיווכח"בכח
תחמיא –
הזולת בהכרת הטוב כדי שיהיה לו את הכוח להמשיך ולעשות.
סודה
הרב" או "
סיפולקוס
המיוחד לכך
לעשות את רצונך .אך אםהכלי
המזון – מאריכים את חייו".
בהנחת סיכות מיוחדות הגורמות שהשערות

בליבו של כל אדם בעולם מקוננת
רבנו הרמב"ם היה רופאו של מלך מצרים.
שאיפה ורצון אחד :להיות מאושר,
שרי המלך קינאו ברמב"ם ולא יכלו לסבול
בחיים.
שהכל יסתדר ויהיה לו רק טוב
את העובדה שישנו יהודי מוצלח יותר מהם.
דא עקא ,שכמעט כל בני האדם בעולם באחד הימים ניגשו השרים למלך והסיתו אותו
סובלים ומוטרדים מדבר מה בחייהם.
שידיח את הרמב"ם מתפקידו וימנה תחתיו
גם אתה קורא יקר ,וודאי גם לך יש
את הרופא המוסלמי 'כמון' ,הידוע בחכמתו.
ברגעים אלו מחשבות הנוגסות באושרך שמע המלך את דבריהם וביקש לקרוא
ומדאיגות אותך :בבריאותך ,בחינוך
לרמב"ם ולכמון הרופא המוסלמי.
ילדיך ,בפרנסתך וכדומה לכך.
"החלטתי לערוך ביניכם תחרות ,אשר המנצח
למחשבות
רוב בני האדם נותנים
בה ימונה להיות רופאי האישי" ,הכריז המלך.
השליליות ולהרגשות המועקה להשתלט "עליכם להכין תוך שבוע ימים סם מורעל,
על חייהם והם מתמלאים בצער ודיכאון .ובעוד שבוע ימים תגיעו לכאן וכל אחד ישתה
אך ישנו סוד גדול שמגלה הזוהר הקדוש את הסם שהכין חבירו .אומנם ,באפשרותכם
הנמצא בהשיג ידו של כל אדם ,אשר
להכין לעצמכם סם מרפא ,אותו תוכלו לבלוע
אם רק ישכיל להשתמש בו ,הוא יראה
מיד לאחר שתשו את הסם המורעל על מנת
שינויים מדהימים בחייו מיידית!.
לנטרלו ,ומי שישאר חי ,יהיה הרופא שלי!".
סוד גדול ופשוט אשר כל חוקרי המדע
והפסיכולוגים בדורנו הגיעו להסכמה
שיש בכוחו לחולל נפלאות בחיים.
מהו הסוד הגדול למהפכה בחייכם?
אומר הזוהר הקדוש" :לית רעותא טבא
דאתאביד" – אין מחשבה טובה
שאובדת מהעולם! – כל מחשבה
העוברת בתודעת האדם ,יוצרת כח של
ממש המסתובב בעולם ,ומחכה לרגע בו
הוא יופיע בחיי האדם.
וכך כותב ר' נחמן מברסלב ,בליקוטי
מוהר"ן (אות נג)" :גודל יקרת המחשבה
נודע לי עתה ,שהמחשבה יקרה היא
הרמב"ם וכמון היו שניהם מומחים גדולים בכל
מאד מאד וממחשבה אחת נוצרים
סוגי הרעלים והתרופות הקיימות בעולם.
דברים שלמים ממש שיש להם קיום".
כמון רץ מיד לביתו ,ובמשך שבוע שלם הכין
כשאתה מודאג ולחוץ וממלא את
את הרעל הקטלני ביותר עלי אדמות.
תודעתך במחשבות שליליות שח"ו
הולך להתרחש לך דבר לא טוב – אתה בנוסף הוא הצטייד בתרופות נדירות שירפאו
אותו מכל סם שיכין לו הרמב"ם.
בעצמך יוצר את הדבר ממנו אתה כל
לעומתו ,רבנו הרמב"ם החליט לשים מבטחו
כך חושש ודואג!.
בה' ולהישאר נאמן לייעודו ,להמשיך לרפא
אך אם בשעה שמטריד ומצער אותך
דבר מה ,אתה משנס מותניים ולוחץ על בני אדם ,אל חלילה לו מלהשתמש בחכמה
שנתן לו ה' כדי להמית אנשים.
כפתור המחשבות הטובות ומדמיין
הצטייד הרמב"ם בתרופה שהכין על מנת
שהכל יסתדר ובוודאי תהיה ישועה,
אתה בורא מיד כוחות רוחניים המחכים לנטרל את הרעל שיכין לו הרופא כמון.
היום הגורלי הגיע .שני הרופאים התייצבו מול
להופיע בחייך ומיד אתה תרגיש
המלך וסממניהם בידיהם.
אנרגיות חיוביות הזורמות בעורקיך!.
כמון ,הרופא המוסלמי ,פתח ראשון והגיש
זהו כח סגולי נדיר שרוב בני האדם
מתעלמים ממנו ונותנים לייאוש ולדאגה לרמב"ם את סם המוות הנורא שהכין.
הרמב"ם נשא ליבו לשמיים ,בלע את הסם
לכרסם את חייהם ולמרר את נפשם.
ומיד נטל את התרופה שהכין וביטל ברגע קל
ישנו מעשה מדהים שאירע בתקופת
את השפעתו של הרעל ,ובכך נותר בחיים.
הרמב"ם הממחיש לנו זאת בגלוי:

כעת הגיע תורו של הרמב"ם.
הרמב"ם שלף מכיסו דבר מאכל
והושיטו לעבר כמון ,הרופא המוסלמי.
כמון התפלא ,שהרי זה ירק רגיל .הוא נטל
את הירק ובלעו ומיד אח"כ שתה את
התרופה שהכין כדי לנטרל את ה'רעל'.
כמון השתומם לחלוטין ,שהרי לאחר
שאכל את הירק ,לא הרגיש הוא בחולשה
ובצמרמורת ,כפי שמרגישים לאחר שתיית
רעל .כאילו לא היה זה כלל וכלל רעל.
"הרמב"ם חכם מידי" ,חשב לעצמו" ,וודאי
שתל הוא בירק הזה רעל שפעולתו איטית
ואין היא מורגשת מיד אלא לאחר זמן".
"ואולי השפעת הרעל תתחיל לפעול רק
כאשר אוכל בשר? או אולי כאשר אכניס
למעיי חיטה או דבר מאפה?."...
הוא כל כך חשש ופחד עד שהפסיק בגלל
כך לאכול בשר ,ביצים ,לחם ושאר
מאכלים ,מלבד חלב פרה שנחלבה כנגד
עיניו ,אותה הסכים לשתות.
לאחר שבוע ,פגשו הרמב"ם כשהוא חיוור
וכחוש ושאלו" :אמור נא לי כמון ,כשאתה
שותה חלב ,כיצד הינך מרגיש?"...
נחרד מאד כמון והחל להחוויר וחזר לביתו
מתוח ומפוחד שהרי שתה הוא היום חלב.
לאחר מספר שעות מת כמון הרופא
מהתקף לב ,בעקבות הפחד שתקף אותו.
"עתה יודע אני שאתה הרופא הטוב
ביותר ,שהרי מצאת רעל שמשפיע לאחר
שבוע ימים" ,אמר המלך לרמב"ם.
השיב לו הרמב"ם ואמר" :אדוני המלך,
לא הרגתי אדם מימי חיי! הוא לא מת על
ידי .הוא מת על ידי עצמו ,מכוח דמיונו!".
מה שאדם חושב – הוא יוצר ומביא לחייו!.
כתב בשיחות הר"ן (סב')" :דע כי יש
סגולות גדולות במחשבות בני אדם
שיכולים לפעול מה שהם חושבים ע"י
מחשבתם .שאם מחשבתם תהיה דבוקה
ואחוזה בדבר אחד שיהיה כן ,על ידי כך
פועלים בהכרח שיהיה כן!".
וכן כותב ה'מכתב מאליהו' (ג') שעל ידי
שישנן האדם בתודעתו בשעות מצוקה
מחשבות חיוביות–הוא יוצר מציאות ממש!.
אם בשעה שצר לך ,תשתמש בנשק הסודי
הזה ותחדיר למחשבתך מחשבות חיוביות
שהישועה עומדת להגיע ,ותחזור על כך
כמה וכמה פעמים ,תגרום ליצירתה של
המחשבה ותהפוך אותה למציאות ממש!.

המחשבות שלנו קשורות בקשר ישיר לכל המתרחש בחיינו .אם תרבה לחשוב מחשבות טובות ולאומרם בפיך:
"הכל מסתדר על הצד הטוב ביותר ...בורא עולם ,אני מאמין שאתה מכין עבורי ישועה נפלאה" ,כותב הזוהר הקדוש שאתה יוצר
ע"י המחשבות הללו מציאות של ממש אשר יחלו להופיע בחייך ,כפי התדירות שתחזור עליהם ותאמין בהם!

המהרש"ל שמע גם הוא על הבשורה ,וביקש
השבעה ,כשהאלמן שקוע בצער נורא.
פעמים רבות בחיים עומדים אנו בפני
החלטות גורליות וקשות בחיים ואומרים בתום ימי השבעה ,קרא רב העיר ,המהרש"ל מהחברא קדישא ,שכאשר תעבור ההלוויה
ליד ביתו ,יעצרו לכמה רגעים.
אנו לעצמנו :הלוואי היינו יודעים מהו רצונו לאלמן הצעיר וביקש שיגיע מיד אל ביתו.
"מדוע אינך מנסה להתחתן שנית? הרי הינך הלוויה ענקית מלאה בדמעות עשתה את
של בורא העולם בעניין? הלוואי היה
דרכה ,עד שנעצרה המיטה ליד בית הצדיק.
מלאך שאומר לנו מה הכי טוב בשבילנו? .צעיר ללא ילדים ועדיין לא קיימת מצוות
המהרש"ל הוציא מכיסו קלף וכתב על דיו:
פריה ורביה?" ,שאלו המהרש"ל הקדוש.
והאמת היא ,שיש לכך פתרון .בורא
"הריני גוזר ומודיע לפני בית דין של מעלה,
האברך הרים את ראשו ואמר" :אכן ,רוצה
העולם בעצמו אמר" :ועשית ככל אשר
שפסקתי לאברך שיתחתן ,ולכן מבקש אני
אני לשאת אשה ,אך מה אעשה ונשבעתי
יורוך" – לך לחכם שבדור ,ומה שהוא
בכח התורה שתחזירו לי אותו .על החתום
לאשתי האחרונה שלא אנשא לעולם".
יפסוק לך ,זוהי דעתי ופסיקתי.
ר' שלמה לוריא".
שמע זאת המהרש"ל ופסק לו מיד" :מתיר
אדם שמקבל את ברכתו של החכם,
המהרש"ל יצא מהבית ,התקדם אל הנפטר
אני לך להינשא שנית למרות שבועתך,
מובטחת לו ברכת ה' ,ואף אם ח"ו יצא
והכניס את הקלף אל ידו וביקש שיקברוהו
מכך דבר לא טוב ,אין אנו אשמים מפני
כך עם הקלף בידו .אנשי העיר נדהמו
שעשינו את רצון ה' כפי שאמר החכם.
מהמחזה המשונה וההלוויה המשיכה בדרכה.
רבים האנשים שפוסקים לעצמם את דרכם
האברך נקבר והתושבים חזרו לבתיהם.
בחיים ומפסידים הם את ההזדמנות ללכת
והנה ,בשעת לילה מאוחרת נשמעות צרחות
לחכם אשר ישים ה' את דברו בפיהו.
בכל העיר .היה זה מחזה שלא נראה כמוהו
מספר הרב עידו וובר שליט"א ,מעשה
בעיר לובלין :אדם הלבוש כולו בתכריכין,
מזעזע שאירע בתקופת המהרש"ל ,ר'
דופק על ביתה של האלמנה הטריה ומבקש
שלמה לוריא זצ"ל ,שחי לפני כ055-
להיכנס לביתה" .תפתחי לי ,זה אני בעלך".
שנה ,המלמדנו את מעלתו של השומע
האלמנה עמדה להתעלף וזעקה לעזרה.
לדברי חכמים" :בעיר לובלין ,עירו של
היא חשבה שזו רוח רפאים .כל העיר
המהרש"ל חי לו בחור ירא שמיים שהגיע
התעוררה ונכנסה לפחד מהמחזה הנורא.
לפרקו .הוצעה לו בת ישראל צדקת
המהרש"ל שעסק אז בתורה הקדושה שמע
ובעלת מידות והם השתדכו בשעה טובה.
את הצעקות ושלח שליח לקרוא לנפטר.
הם הקימו בית לתפארת ,אשר האהבה
שהרי אין אדם יכול להישבע שלא לקיים
"רבנו ,הייתי כבר מת בעולם העליון ובכח
והאחווה שררו בו בכל עת.
מצווה מהתורה ,ולכן שבועתך בטילה ויכול גזירתך החזירו אותי מהשמיים וכעת אשתי
עד שהגיע הרגע הקשה בחייהם...
אתה להינשא כדי לזכות בילדים".
לא פותחת לי את הדלת".
האשה נתקפה ל"ע במחלה קשה
האברך שמע את הדברים והתמלא באושר .המהרש"ל הרים את עיניו לשמיים ונשא
והרופאים הודיעו לה שרגעיה ספורים.
כשרה
ישראל
בת
הכיר
הוא
קצר
זמן
לאחר
תפילה לה' שכל מה שראו התושבים בלילה
בעלה השבור עמד ליד מיטת חוליה
וטובה והם החליטו להקים בית בישראל.
זה ישכח מליבם ,על מנת שיוכל לחזור
ברגעיה האחרונים כשהוא ממרר בבכי.
כל בני העיר השתתפו בליל החתונה ,על
האברך לחיות בביתו בשלום.
"בעלי היקר" ,פנתה אליו רעייתו בבכי
מר" ,לא היו לי ימים טובים כימים אשר מנת לשמח את החתן האלמן.
האברך חזר לביתו וזכה להביא בנים
זכיתי לבעל כמוך .אנא ,בקשתי האחרונה והנה ,בבוקר שלאחר יום החתונה נשמעות
תלמידי חכמים לעולם".
ממך היא :שתבטיח לי שלא תתחתן עם זעקות בכל העיר לובלין .מה קרה? החתן
כשהחכם פוסק למטה – גם בשמיים נפסק
הטרי שהתחתן אמש שנית ,נפטר לבית
כמוהו .אדם הרוצה ברכה בחייו ,יחפש
אף אשה אחריי ,על מנת שלא תשכח
משנתו.
קם
שלא
לאחר
בפתאומיות,
עולמו
תמיד את עצתו וברכתו של הרב ולא
אותי לעולם" .הבעל פרץ גם הוא בבכי
שכנראה
הבינו
כולם
הזדעזעה,
לובלין
העיר
יערער אחריה ,כי מה שיוצא מפיו של
קורע לב והבטיח לה בתקיעת כף ומיד
אירע הדבר מפני שביטל את שבועת אשתו החכם זהו ממש רצונו יתברך ,וכל אשר
אח"כ היא השיבה את נשמתה ליוצרה.
וכעת ירדה רוחה לנקום את נקמתה.
שומע לחכמים – לא מפסיד לעולם!.
הלוויה גדולה נערכה ולאחריה ימי

העלוןל את
ביט
מוקדש לרפואה ,הצלחה ופרנסה :ליאור בן
אילנה,שלום סאלם ויפה שושנה בני זוהרה ,משפחת
עברו ימי
השבעה.222-387-22
בנק דואר
ואףחשבון
קורוטה  ,משפחת מאירוב ,אנה בת סופיה ,יוסף
כשהאלמן הטרי שקוע בצער ועצבות
חיים בן תמר ,מרים בת גאולה.
נוראה.
ותראו כל טוב בחיים ב"ה
ועקנין יצחק ,אליהו לוי ,דוד יעקובוביאן ,יעקב
בת
סיגלית
אילנה,
בת
שירן
קיימא:
בר
של
זרע
מובטח ,לו
נארז משה ,דוד שימי ,כהן חיים ,אורי
כהן
מזל .זיווג הגון במהרה :אלירן בן שרה.
משרקי א .בת שרה ,אהרון בן אסתר ,משפחת
כשסיים להבטיח לה ,שלחה את נשמתה לעילוי נשמת :יגאל בן שרה ,שלום בן תמו ,דוד בן חדד ,משפחת בן אהרון.
אסתר ,אסתר בת עיישה ,אוריאל בן מזל ,צדוק בן
לרפואת :שמחה בת פרי וליאורה בת מרים.
ליוצרה ונפטרה לבית עולמה.
יחיא.

