
 לה לשנות את סדרי הטבע ולבטל כל גזירה!אמרו רבותינו ז"ל: כמה גדולה כוחה של תפילה שיכו
 שהרי ע"י תפילה זכתה לאה ששינתה את זיווגה, וע"י תפילה זכתה להיפקד, למרות שהיתה עקרה מלידה, וע"י

 תפילה גרמה אף לשנות את הוולד שהיה במעיה מזכר לנקבה, הלא היא דינה.
 רים שסידרה החכמה העליונה "ענין התפילה הוא, כי הנה מן הסדדרך ה':  ,כתב הרמח"ל בספרו

 ,, צריך שיתעוררו הם אליו ויתקרבו לו ויבקשו פניוברךהוא, שלהיות הנבראים מקבלים שפע ממנו ית
 " )ח"ד פ"ה, א(.לא ימשך להם - ואם לא יתעוררו .כן ימשך אליהם שפע - וכפי התעוררותם לו

 תלוי בתפילה!. –לקבל  קובע המקובל האלוקי, הרמח"ל הקדוש: השפע וכל דבר בחייך שתרצה
הוא נענה  –: "כל המבקש רחמים על חבירו, והוא צריך לאותו דבר דרגה גבוהה מזו אמרו רבותינו )בב"ק צב(

 ע"י שמתפלל על חבירו מזרז את השפע שלו בעצמו, עקב כך שחמל על חבירו. תחילה".
 לפניכם מעשה מדהים שאירע לפני כשנתיים באחת הישיבות בעיר 

 ב', אותו מספר אחד מבחורי הישיבה שהיה עד לדברים: 'באר יעק
 "בישיבתנו למדו שני בחורים מבוגרים יחסית לשאר בני הישיבה, 

 שהיו חברים טובים מאוד שחיפשו את זיווגם. בכל תפילה ראו 
 כולם את שברון ליבם ותחינותיהם לפני הקב"ה. את תפילת 

 מכולם.שמונה עשרה הם היו מסיימים בד"כ מאוחר יותר 
 עד שבאחד הימים ניגש אחד מהבחורים אל חבירו והציע לו: 

 "חברי היקר, יודע אני כמה קשה לך שכבר שנים כה רבות אתה 
 ואף אני כמוך, מחפש את  נמצא בישיבה ולא מוצא את זיווגך,

 זיווגי בגילי 'הלא צעיר'. 
 אך הרי יודעים אנו את דברי רבותינו: "כל המבקש רחמים על 

 הוא נענה תחילה". –, והוא צריך לאותו דבר חבירו
 מה דעתך שנסע היום לירושלים אל הכותל המערבי, מקום אשר 

ממנו השכינה לא זזה, שם כל אחד מאיתנו יתפוס פינה ונתפלל מעומק הלב אחד על השני. אני מתפלל עליך 
 ונזכה למצוא את זיווגנו".בתחינות מעומק הלב, ואתה מתפלל עליי מכל הלב, אולי יתרצה ה' לבקשותינו 

כששמע זאת חברו המבוגר את הדברים שמח מאוד מהעניין והסכים בשמחה, והם עשו את דרכם אל ירושלים 
 עיר הקודש. הם הגיעו אל הכותל וכל אחד ניגש לפינה אחרת ובתחינות ובזעקות הלב התחנן על חבירו: 

מחפש את זיווגו ולא מוצאו, רק אתה יכול לזכות אותו "רבונו של עולם, ראה את חברי היקר, כעשור שנים שהוא 
 להקים בית שיקדש את שמך רבונו של עולם...".

 הלב התחנן והדמעות זלגו, ולאחר תפילות ארוכות הם נפגשו ועשו את דרכם בחזרה אל הישיבה.
מאין  מאז המאורע, בתחילת חודש אלול התשע"א, נשמעות קולות צהלה והתרגשות מיוחדת מה לאחר זמן

ימים  4ימים אחד מהשני, ואף התחתנו בהפרש  4כמוה בישיבה: שני הבחורים התארסו באותו שבוע, בהפרש 
 יט' בכסלו!.-טו' בכסלו, והשני ב-אחד מהשני, הראשון ב

הרב יצחק זילברשטיין שליט"א הסביר מדוע אדם שמתפלל על חברו נענה תחילה: 'מפני שכאשר מחכה לאדם 
 די שמתפלל ומבקש מה' את שפע זה, הוא יוצר צינור של ממש הזורם דרכו השפע.שפע בשמיים, על י

 אמרו אתם:  –וכשאדם מתפלל על חברו, הוא כצינור של אדם המחובר לברז ומשקה את הגינה של חברו 
 .הרי הצינור! כך נושע תחילה האדם המתפלל על חברו שהוא הצינור!'מי נרטב ראשון מהמים? הצינור או הגינה? 

 שלו.עד לשמיים להורדת השפע  של ממש ךוכי כל תפילה שאדם מתפלל הוא יוצר כמעין צינור אר

חסר לך משהו בחיים? אתה חפץ בדבר מה? תתפלל על דבר זה שוב ושוב, תשלח צינור אל בורא עולם שהוא 
ורר ותרבה ", ככל שתתעכן ימשך אליהם שפע -וכפי התעוררותם לו מקור השפע, וכדברי הרמח"ל הקדוש: "

 כך ימשך אליך השפע מהר יותר!.  –בתפילות, ותתכוון ותתאמץ יותר בתפילה 
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 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:

 99:23 רבינו תם:

לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

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. 

אבישי דוד בן ברכה, ברכה 

צילה בת  בת דורה דבורה. 

 יעקב בן לינדה.ברכה. 

משה חיים בן מרים, יעקב 

לכל הישועות בן מלכה. 

ברוחניות ובגשמיות לתורם 

. הילה, לאה ולביאת משיח!

ומרים בנות ליאורה לריסה. 

ליאורה לריסה בת זבו 

יחו. רחל, יעל ופנינה זול

בנות אירנה איסטט. 

שולמית בת חתון, ברוך בן 

 גוריגה 

 

רפאל בן   – לזיווג הגון

מרים, יעקב ויהודה בני 

מלכה, יהודה צבי בן 

 דבורה.

 

שלום  -זרע בר קיימא

, שרון בן מלכה, בן יונה

 פרידה בת עמליה.

 

הרב  -נשמת-לעילוי

אלעזר בן שמחה, הרב 

ל, מרדכי אליהו בן מז

הרבנית בת שבע בת שיינה 

חיה, מלכה בת 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. אפרים בן 

רחל. ר' יצחק בן טופחה, ר' 

שמעון בן סאסי סופיה, 

אסתר  גבריאל בן סמינה.

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.
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 62:21 רבנו תם: 

רוצים הקדשה 

שנתית? 

 צלצלו..

0506425002 



 

 

 

 
  מותר לטלטל בגד רטוב בשבת? 

לסחוט בגד ממימיו,  שאסורבר ביארנו כ (1
  .שהסחיטה היא מצרכי הכיבוס

ד לטלטל בגד לאדם אח אסורכמו כן, 
 .שני בני אדםשנשרה במים, אלא על ידי 

מותר ואם נפלו על הבגד מים מועטים, 
 לטלטלם. 

בגד  וכל זאת, בבגד שנרטב במים, אך
שנרטב משאר משקים, אפילו נרטב הרבה, 

, שהרי אין דרך מותר לטלטלו בשבת
 לסחוט בגד משאר משקים שבו.

 מותר להניח בגד רטוב סמוך לתנור?
בשבת כביסה רטובה סמוך  להניחאסור  (3

לתנור או ההסקה מרכזית. משום שעל ידי 
 .כך המים מתבשלים

אסור אם נשפך מים על מקצת מהבגד,  ואף
את הבגד לייבוש בשבת סמוך  לתלות

לתנור חם או הסקה מרכזית. וכן בגד 
 .אסור לתלותושנרטב מחמת הזיעה, 

אך בגד שנשפך עליו מים / משקה  או 
 .על גב הכסא מותר להניחו - שנרטב מזיעה

כמה כסאות בסמוך זה ליד זה,  לא יניחאבל 
 כדי לתת בשבת בגד שנרטב על גב

 
 
 
 הכסאות, שהרי ניכר שמתכוין לייבשה. 
 

 היו
 
 
 
דולקים במשך רבע שעה לפני השקיעה,  

ורבע שעה של בין השמשות, וחצי שעה 
 אחר צאת הכוכבים, בסך הכל שעה אחת.

 
 
 
 נר חנוכה  
 

*** 
 האם לאשה מותר לשמוע גבר זמר?

 מותר לנשים לשמוע קול  מעיקר הדין (2
 
 
 

 שירה וזמרה של איש
 
 

להדיח כוס כסף של קידוש, אחר  מותר
שלא ישתמש יותר הקידוש של בוקר, אף 
שתיה, כוס  שהיא. בכוס זו בשבת, מכיוון 

 ואין קבע לשתיה ומותר להדיח כוסות.
ת הכוס כסף ובפרט שכוונתו למנוע השחר

 אם לא ידיחו אותו מיד. 

 

 

 

 

אנו שומעים תלונות של נשים על שהן נזקקות להתחנן לעיתים 
 יומיים. -בפני בעליהן כדי לקבל מהם כסף לצרכים היום

תלונות על שאין להן זכות חתימה בחשבון הבנק,  ישנןכמו כן, 
פית של הבעל. והן אף אינן יודעות מה היא בדיוק הכנסתו הכס

הסדרת המערכת הכספית, יוצרת ניכור בשותפות, כאשר -אי
במשך הזמן מפתח הבעל בלא משים זהירות מ'סחיטה כספית', 

 ולעומתו מפתחת האישה כל מיני תחבולות להשגת כסף ממנו.
 שלראוי לדעת שלעיתים התנגדותה 

 האישה לעמדות הכספיות של הבעל, 
 כים בנושא, ונטייתה לנהל עמו ויכוחים ארו

  אלא אינן נובעות רק מהבעיה הכספית,
 אחרים.היא מושפעת מיחסי הזוג בנושאים 

 למשל, בעל שיש לו דעות מוצקות בכל 
 דבר ולדעת אשתו קשה לו להתפשר, 
 תחושתה תהיה כי הוא ניחן באישיות 

 , לא פתוחה, ומתוך כך גם מאוד כפייתית
 תראה את עמדתו היא בויכוחים הכספיים 

  .תואמת את אישיותו הלא מבינה לצרכיהכ
ייווצר מצב בו גם היא לא תהיה פתוחה להקשיב לדעותיו בכל 

 שדווקא בו ניתן להוכיח ע"פנושא, גם לא בנושא הכספי, א
כי המשפחה אינה יכולה להרשות  הצדק בדבריו,את  בבירור

 לעצמה להמשיך ולהוציא כספים בכמות שהיא דורשת. 

 ת מוצקות של הבעל בשאר הנושאים.כל זאת מתחיל מדעו
מאידך גיסא, הבעל שמתעלם מחוסר פשרנותו, מנסה להוכיח 
מהתנהגותה הלחצנית בנושא הכספי שהיא זו החסרה רגישות 

 .לאפשרויות המשפחה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סגולות להסרת פחדים ודאגות!

: סגולה להסרת ה'ימלט נפשו'כותב  (6  
דאגות: יאמר מיד לאחר ברכות השחר ללא 

הפסק כל שהו: "מיכאל הכהן הגדול שר 
 ואפוטרופוס של ישראל".

"אדם השרוי  :בספר 'האח נפשנו'ב וכת (3
בצער או בבעיה המדאיגה את ליבו, יאמר 

פסוקי תהילים מפרק קיט' בתהילים, הפותחים 
יאמר את פסוקי  –דוג': 'משה' באותיות שמו. ל

 ".והיא סגולה אמיתיתאותיות מ' וכו', וסיים "
 מובא בשם הרב משינאווא זצ"ל: (2
 

 
"אדם שאינו חש בטוב עקב חולי או צער 
נפשי, יאמר בדבקות ובכוונה את הפסוק: 

ובזכות  – "ראה עניי ועמלי, ושא לכל חטאתי"
 זה ישלח לו הקב"ה מזור ורפואה".

"אדם החש  'חובת האדם בעולמו':כותב ה (4
יקדיש  -או תשישות מחייו  כאון, עצבותיבד

מספר דקות ביום, אשר בהם ימנה את החסדים 
שעשה עמו ה' עד עתה, יודה לה' עליהם, 

ויבקש ממנו שימשיך בחסדיו עמו. ואז יראה 
 שתוך זמן קצר הוא מקבל כוחות שמחה".

 "אדם הסובל  כותב השו"ת 'רב פעלים': (2
 מחרדות לא יניח את ידיו על נחיריו ושפתיו". 
 – 30-4737074'עצה ותושיה'  מתוך  -            
 

   -mhbp52@etrog.net.il'אור עליון',עלון 
 

. 
  

 - 32-2131024 –מהספר 'עצה ותושיה'  -        

 
 
לאחר  תנשוךהרוצה הריון ולידה קלים: ,

  שמחת תורה,
 , תתן כותשבירכו עליו בסו פיטם אתרוג  

 .צדקה ותתפלל לה' )חזו"ע(      
 
 
 , תיתןאחר שמחת תורה 
 
השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (4

בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 
ואח"כ יאמר 'פתח במאור פנים לשנה טובה. 

 .אליהו' עד 'קם רבי שמעון' ויוסיף פסוקי ברכה
 ין!לדבר דברי חול ויזהרו שלא מהמחזורים.

 ( נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר"ה.2  
 שנה טובה ומבורכת ב"ה!

 .ח"ו דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 
ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   

 והילד!

 כולם שומעים שבקיץ חשוב לשתות המון,
כוסות, ויש  04- 03יש האומרים לשתות 

 מה נכון ומומלץ? –כוסות  03שממליצים אף 
 ,כל עוד מדובר בחיילים או במטיילים במסע *

משום שבתנאי אכן מומלץ לשתות הרבה, 

 הכסאות, שהרי ניכר שמתכוין לייבשה.
 תליית בגדים יבשים בשבת

דים יבשים שאינם בג מותר לשטוח (2
שמאחר הכביסה, חבל רטובים כלל, על 

 שהבגדים יבשים, אין מקום לחשד. 
לשוטחם שלא כדרך  טוב נכוןומהיות 

 גדים מכובסים. ששוטחים ב
אבל אם הם רטובים מן הזיעה, או מחמת 

אסור גשמים, אפילו היו הגשמים מועטים 
, שיאמרו שכיבס בגדיו לשטחם מפני החשד

 בשבת ולכן שטחם כדי לייבשם.
 ניעור בגד מלוכלך או רטוב בשבת

מותר בגד שנתלכלך מעפר או מאבק,  (4
בגד חדש ושחור כשה, אף לנערו בשבת
שלא ללובשו עם הלכלוך.  שמקפיד עליו

ואף שיש אוסרים לנקות הבגד מהאבק 
שעליו בשבת, מכל מקום דעת השלחן ערוך 
שדוקא בטל ובגשם אסור לנקות בשבת בגד 

חדש, שחור, וכשהוא מקפיד שלא ללובשו 
אין אבל באבק וכדומה,  , בלי הניקוי

מחמירים שלא  אשכנזיםאך ה .להקפיד בזה
כף היד, י "האבק מהבגד אלא עלנער את 

 או במטלית יבשה.

 

 

 

 
ל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, כ

ושמן זית מצוה מן המובחר. וכן מצוה מן 
גפן.  המובחר לעשות את הפתילה מצמר

שגם נרות שעוה כשרים להדלקת  ע"פוא
 .נרות חנוכה, עיקר המצוה בשמן

 
 
 

  , הואיל והנס קרה בשמן בבית המקדש.
 
 
 
 
 

 חיילי ה
 
 

להדיח כלים באמה או במשחת כלים  מותר
לערב אבקת כלים במים,  מותרבשבת. ואף 

 ומוליד.ואין לחוש בזה לאיסור לישה 

*** 
לשפשף את הכלים בשבת בליפה  מותר (1

העשויה מחומר סינטטי  "ננס"הנקראת 
 שאינו בולע כלל, ואינו אוגר בתוכו מים.

, או אך אין להקל להשתמש בספוג בשבת
שלו צפופים מאד ואוגר  בננס שהסיבים

 בתוכו מים.
 

 

 

 

 
לעיתים, פקיעת סבלנותה של אישה בנושא הכספי, נוצרת דווקא 

לא פעם אפשר לשמוע מנשים שאין להן גישה  בשל חסרים קטנים.
קלה וזמינה למשיכת כסף מהבנק, הטוענות: "נזקקתי למספר 

להשתמש בו דווקא פרוטות, כדי לקנות מוצר מסוים שתכננתי 
היום, והתברר שבעלי השאיר אותי בבית ללא פרוטה", או: "הייתי 

חייב לגשת עם ילדי לרופא, ולא היו לי מספר שקלים כדי לנסוע 
 ולשלם לרופא את דמי הביקור".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מתברר שגם בכיסו אין פרוטה.ו

הדבר עלול להביא לויכוח שיושפע שלילית מתנאי לחץ הזמן 
הבית מתוך תחושה: מנתון בו, וכתוצאה ממנו יוצא הבעל שהוא 

"אשתי דואגת שבכל פעם שאצא לעבודה, תלווה אותי הרגשה 
רעה". לעומתו, הרעיה מצויה בתחושה שבעלה אינו מבין למצבה 

 ואינו רגיש למצוקתה.

חשוב מאוד לכל זוג לעבוד על כללים אלו הנוגעים לעניינים 
 ל האי שלום בביתם.הכספיים, שלעיתים הם מקור כ

 

, אפילו דברים אין ספק שבתנאי לחץ
פעוטים החסרים, מציבים את בן הזוג בצורה 

 שלילית. 
לכן כדאי מאוד שטרם צאתו את הבית, 

יבחן הבעל עם רעייתו אם יש בידה כסף 
, גם אם ביכולתה למשוך לצרכיה הפעוטים

 כסף מן הבנק.
עם זאת, כדאי מאוד שהרעיה תהיה מודעת 

תודיע לבעלה יום  לצרכיה בעוד מועד,
הצורך שלה לכסף, ולא תשאיר  קודם על

  הביתמזאת לרגע האחרון עם צאתו 
 שגם בכיסו אין פרוטה. ומתברר

 
 
 

 רגע הוא קורא את העיתון. 
שאבא  ?מסכן הילד, מה הוא רוצה בסך הכל

ישמע, הוא רוצה חתיכת אבא. מצפה 
 מזדהה איתו.  –להרגשה כי אבא איתו 

אך מה לעשות שאבא מזדהה עכשיו עם 



הם חיטטו במזוודות ולקחו לעצמם כל מה 
שנראה נוצץ ויפה. אך הם לא הסתפקו בכך, 
לאחר שסיימו במעשה השוד, הם לקחו את 

רו כל שאר החפצים 'חסרי הערך' שנות
 מהאוניה אל הים הגדול. םליהודים, והשליכו

ליבם של היהודים המסכנים נקרע בקרבם, לא 
מספיק סבל הגלות וסכנת המוות המרחפת 
מעל ראשיהם, אז כעת גונבים את רכושם 

ומשליכים את כל המזכרות והמכתבים 
האישיים של קרוביהם ובני משפחותיהם אל 

נו? רבונו של עולם, מדוע זה מגיע ל –הים 
האם נגזר עלינו לסבול? ריבונו של עולם, הבט 

 מה עושים לנו, איפה אתה אבא?!.
בניו אך יושב במרומים, עומד ומשגיח על 

"גם כי אלך כדברי דוד המלך ע"ה:  האהובים,

  כי אתה עמדי"! –בגיא צלמוות לא אירא רע 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היהודים אל  433עירומים וחסרי כל, הגיעו 
 יה בשלום.חופי אוסטרל

רבונו של אך השאלה הגדולה ריחפה באוויר: '
עולם, הרי כבר הצלת אותם, אז מדוע היו 
צריכים לעבור המסכנים את הביזה והסבל 

 ', עד שנמצאה התגלית המרעישה.הרב?
לפני מספר שנים, עשרות שנים לאחר אותו 
גירוש, מצא יהודי אחד, יומן של קצין גרמני 

 לת.ששרת בשנות המלחמה בצול
באחד הפרקים המתארים את שנות המלחמה, 
הוא כתב: 'הצוללת הגרמנית זיהתה בראדר, 

אונית מסחר בריטית שהפליגה ללא ציוד 
צבאי. הפלגה שכזאת בשעות כה קשות 

נחשבה אז כהתאבדות, והגרמנים נתנו הוראה 
 לירות על האוניה. 

מספר יריות נשלחו אל אונית המסחר. שקט 
 אכן פגעו במטרה?. דממה. האם היריות 

רדאר הצוללת קלט חפצים פזורים מסביב אל 
 לאיזור. האוניה, ומיד נשלחה סירה גרמנית

 
 
אל האיזור. הסירה משתה את החפצים  

שמסביב לאוניה וגילתה מכתבים הכתובים 

 

ישעיהו  -ביא הנחמה בנבואתו של נ

אודך ה' כי  ,"ואמרת ביום ההואנאמר: 
 .)ישעיהו יב, א( אנפת בי"

כלומר, כשתגיע הגאולה, יודה כל אדם 
שפגעו  –לקב"ה על הרגעים ש'אנפת בי' 

בי מכותיך, ועל כל הרגעים שהיה לי 
צער וקושי, כי יתברר לי שכולם נעשו 
בחכמה עליונה לטובתי האישית, לכן 

 .ך על כל הסבל הרב שעברתיאז אודה ל

 -הכל, אבל הכל –כי כל מה שעושה ה' 

 הוא רק לטובה! הטבה וחסד גמור!.
סיפר הרב שמשון דוד פינקוס זצ"ל: 

"שמעתי על מעשה נורא שאירע 
 בתקופת השואה האיומה.

כל יהודי שהתגורר באותם ימים 
בגרמניה ובמדינות הסובבות שהיו תחת 

כל אשר השלטון הנאצי, ניסה לעשות 
 קום מבטחים,ביכולתו כדי לברוח אל מ

 בכדי להציל נפשו מהנאצים צמאי הדם.
 433באותה העת, היתה קבוצה של 

יהודים אזרחי גרמניה, שהצליחו בחסד 
ה' לברוח ע"י אוניות אל אנגליה, 

שנלחמה באותה העת כנגד הגרמנים, 
 ובכך הרגישו בטוחים ושלווים.

 אך לא לכל כך הרבה זמן. 
ה של הממשלה הבריטית החליטה אסיפ

שהשארת הפליטים מגרמניה במדינתם 
בשעת מלחמה, יכולה לסכן את 

הם במדינתם, מחשש שאולי יש 
מרגלים, שיעזרו לנאצים ויעבירו להם 

 מידע חשוב שיעזור להם במלחמה.
הפליטים  433לכן, הבריטים אספו את 

היהודים ושלחו אותם באוניות מסחר אל 
אשר שם יקבלו  מדינת אוסטרליה,

 מחסה זמני מהאויב הנאצי.
היהודים המסכנים והמפוחדים החלו שוב 

לדאוג על חייהם, האם יגיעו לחופי 
 אוסטרליה חיים ושלמים. 

הבריטים לא רצו לסכן אף אזרח של 
מדינתם, ולכן הם שיחררו אסירים 

ופושעים מבית הכלא במדינתם, 
שישמשו כמלחים על אונית המסחר, 

 היהודים לאוסטרליה. 433שתעביר את 
האוניה יצאה מנמל אנגליה והחלה 

 בדרך הארוכה והמסוכנת. 
הפושעים המרושעים שראו את היהודים 

התמימים, החלו להתעלל בהם ולבזוז 
 את כל ממונם. 

 
 
 
 

 תה את החפצים הסירה מש
שמסביב לאוניה וגילתה מכתבים 

 הכתובים בגרמנית של אזרחי גרמניה.
וכך תיאר הקצין ביומנו את האירוע: 

פגענו באוניה  אנו מאוד שראינו שלח"שמ
עם גרמנים כמותנו. ובהוראה שקיבלנו 

מהיטלר )ימ"ש(, הצטווינו ללוות את 
האוניה עד לחופי אוסטרליה, בכדי להגן 

 תוקפים בריטים". עליה מפני
לאחר שירדו הפליטים באוסטרליה, 

שאונית המסחר עושה את  םהבחינו הגרמני
דרכה בחזרה אל אנגליה והבינו שהיא 

 פוצצו אותה לים!.  מיד שייכת לאנגלים ו
  .נתבונןהבה מסיים הרב פינקוס זצ"ל: "

שנה יהודים בכו והצטערו על אובדן  43
כך המזכרות והמכתבים האישיים והכל 

יקרים להם, ואולי הם אף התמרמרו על 
מידת הדין שפגעה בהם. והנה מתברר 

למפרע, גודל החסד שעשה עמם ה' 
יתברך, ובנס של ממש, דווקא זריקת 

המזכרות והמכתבים ע"י השודדים אל 
 זרעםהים, היא זו שהצילה את חייהם וחיי 

 קוס, חנוכה, מט'()שיחות הרב פינ ."עד היום הזה
שבמקום שודדים היום  תארו לעצמכם

 !.מתיםנשלחים מלחים רגילים? הרי הם היו 
 היו רק לטובה!.  –השודדים והביזה 

עד כדי שהיטלר ימ"ש בעצמו נתן הוראה 
 לשמור על האוניה!.

כי אף אחד לא יכול לשנות את רצון ה', 
כדברי שלמה המלך: "ברצות ה' דרכי איש 

גם ו –גם אויביו ישלים עמו" )משלי טז, ז(  –
 !.םהיטלר, שונא היהודים ידאג להצלת

כל הצרות והסבל שמתרחש לנו במשך 

הם שליחים של בורא  –היום ובמשך חיינו 
עולם להיטיב לנו הטבה גמורה, כדברי 

י ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות" ִ  )ג, לח(. איכה: "ִמפ 
 !.'רע'בר כזה דמה' יוצא רק טוב, אין 

רק מטיב בורא עולם אוהב כל יהודי והוא 
זה חסד  –לו. וגם שזה נראה מצער וקשה 

 והטבה גמורה!.
אני "ועל היהודי רק להגיד לבורא עולם: 

 דבר אחד  לא מבין מה הולך פה, אבל
 ."לטובה! , אבל הכלשהכל –יודע 

הצער מהבריאות שלי, הקושי בפרנסה, 
 כולם –העצבים בעבודה, המריבות בבית 

 נעשים בחכמתו האין סופית של ה',
ובאחרית הימים נודה לה' עליהם כל כך, 

 כי כולם גרמו להטיב לנו, בחסד גמור!.
 
 
 
 

 שכל, יום יגיע ותבין ואמרת ביום ההוא, אודך ה' כי אנפת בי"מגלה לנו הנביא ישעיה: יהודי, דע לך, כי "             
 הכל מושגח לטובה –הצער, העיכובים והסבל שעברתי בחיים, היו רחמים גמורים. גם שודדים שמכים אדם וזורקים את ממונו   

 כדי להציל אותך ואת כל צאצאיך, ואף היטלר הרשע יקיים את רצון ה', ולא יוכל לשנות מאומה!                   

 



 

 

 

 

 
דוגמא נוספת: בפרשיות אלו קוראים על מתן 

ו נתרפאו כל בעלי המומים שבעם תורה ב
 לכן, אומר האר"י הקדוש, שאותה  –ישראל 

הארה חוזרת בכל דור והקב"ה משפיע 
ומחלק בזמן זה ניסים ורפואות מעל הטבע 

 ממש.
לכן, כה גדולים ומסוגלים ימים אלו בפי 

 )הרב מוצאפי שליט"א( רבותינו המקובלים.

"ימי השובבים הוא זמן המסוגל לישועות 
)'שיחות ואות למעלה מן הטבע" ולרפ

 התחזקות'(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אמר המגיד הקדוש ממזריטש' זצ"ל, מגדולי 
 דבר מדהים: הבעש"ט הקדוש,  תלמידי

כל דבר רוחני או גשמי יקל עליך להשיג "

  ".דווקא בימי השובבי"ם
אם במשך השנה, היית צריך אלפי תפילות 

ם, ובקשות כדי לזכות בזיווג הנכון והמתאי
בפרנסה קלה ונוחה, בפרי בטן ולילדים 

 .בימים הללו אפשר לקבל בנקל! –מחונכים 
  :הצדיק בעל ה'תפארת אהרון' זצ"לוכן כתב 

ם חשובים כעשרת ימי תשובה "ימי השובבי"

וזהו זמן שתפילותיהם של ישראל 
 ".תקבלות כמו בעשרת ימי תשובהמ

התפילות עכשיו מתקבלות וכל הבקשות, 
 ים הימים הללו!.אם רק מנצל

 דברים מדהימים שמגלים המקובלים!

 

 
 
 

 )כף החיים(
 

נולדה תינוקת מקסימה,  ברוך ה'  )תארו 
לעצמכן מה היה קורה אילו החנוכיה היתה 

 מזהב(.   
 
 

 

 
מה ניתן לעשות בימים אלו? וכיצד אפשר  *

 לנצלם ולזכות לכל התיקונים הרבים?

גם אם הגיע האדם ': החיד"א הקדושכותב 
לשפל המדרגה, אם יעשה בימים הללו 

יכול  –מעשיו  דבר קטן לתיקון נשמתו, ע"י
 .'!לשנות הרבה בשמיים

כל קבלה קטנה ומעשה טוב נוסף בימים אלו 
 עושה רושם ותיקון רב בשמיים יותר מתמיד!

"לכן", אומר הרה"ג בן ציון מוצאפי 
שליט"א, "לא יפספס בימים אלו אמירת 

לאומרה בכוונה  ריאת שמע שעל המיטהק
גדולה, שהיא תיקון גדול לנשמת האדם, 

שרשב"י הקדוש אמר בזוהר שע"י אמירתה 

 !.מזיקים 6,332הורג האדם 
ר' חיים פלאג'י זצ"ל סיפר שבעבר, היתה 

התעוררות רבה בקרב יהודים הכי פשוטים 
 בימים אלו, שהיו מתענים משבת לשבת!.

ם לעשות זאת, אך אנחנו אומנם לא יכולי

בהוספה  אם ינצל האדם את שבתות אלו
בלימוד התורה, בזהירות מדברי חול 

 -בשבתות אלו, הכנסת השבת מוקדם יותר
 אין לו מושג מה התיקונים שהוא עשה!.

בעיקר, כותבים המקובלים שימים אלו 

, "לכן", אומר הרב לתיקון הבריתגדולים 
, "כמה צריך האדם מוצאפי שליט"א

ולהתאמץ האדם בימים אלו ל להשתד
לקפוץ על מציאת ימים אלו שבהם תיקנו עם 
ישראל את כל הניצוצות של אדם הראשון, 

עיניים והצניעות וגם הוא יתחזק בשמירת ה

תיקון גדול וזוכה על ידי כך ל, בימים הללו

, ועצום לכל הפגמים שראה היהודי כל חיו
פגמים והיהודיה יכולה לתקן את כל ה

, ע"י אחרים ח"ו עמים שהחטיאהפשנוצרו מ

 ויתחזקו בימים אלו!".שיעשו תשובה 
  :כתב ה'אוהב ישראל מאפטא' זצ"לוכבר 

ימי השובבים הם כערי מקלט לנוס שם "
 ".מכל הפגעים

 יום! 40זה מתחיל מיום ראשון הקרוב למשך 
 אסור לפספס את קריאת המקובלים!.
 )דרשת הרב מוצאפי שליט"א(

 
 
 
 !.ימים הללו 40 -
 
 
 
באופן שטיגון הסופגניות לא נעשה בשמן  

זית, אלא בשמן סויה וכדומה. אך אם טיגנו 
 (הסופגניה בשמן זית, צריך ליטול ידיו

 

החל מהשבוע הקרוב, נכנסים אנו אל ימים 
 קדושים ונעלים הנקראים 'ימי השובבי"ם'

על שמם של פרשיות השבוע הקרובות 
 )ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים(.

 בן ציון מוצאפי שליט"א: אומר הרה"ג
"כה קדושים ונעלים ימים אלו, שהאר"י 

הקדוש וגדולי המקובלים מאריכים 

 אשר בהם יכול כלבחשיבות ימים אלו, 

האדם יכול לתקן את כל העוונות שעשה 
אלא את כל , ולא רק אותם, כל השנה

, ואף יותר העוונות שעשה כל ימי חייו
בימים הללו האדם יכול לתקן את  -מכך 

מכל החטאים שעשתה בכל כל נשמתו 
 כך מובא – הגלגולים שלה עד היום הזה!

 בספרי המקובלים.

התבטא על ימים גדולים  ה הקדושהשל"
ם רק היה יודע האדם את אלו ואמר: 'א

מעלתם וחשיבותם של הימים הקדושים 

חפץ להכניס דבר  הוא לא היה -הללו 
! מאכל לפיו, מרוב השמחה שהיתה לו

כיוון שבשבועות אילו יכול האדם לכפר 
 .את כל עוונותיו!

 מה מיוחד כל כך בימים אלו מכל זמן 
 אחר בשנה?

שימים אלו מלאים מסביר האר"י הקדוש 
הפרשיות  בברכות וישועות מפני

המעוררות את אותה הנקראות בהם, 
הארה רוחנית שהיתה באותה הפרשה 

  .שוב המגיעה לזמנינולפני אלפי שנים, 
מסופר על קריעת אלו  תיולדוגמא: בפרש

ים סוף, אשר בסופה התעשרו ישראל 
 מביזת הים שהותירו המצרים. 

שאותה הארה חוזרת  :האר"י הקדוש אומר
כך שהקב"ה מחלק  ומתעוררת בימינו,

אשר דימו אותם  בתקופה זו זיווגים הגונים
אף יורד שפע , ורבותינו לקריעת ים סוף

בנחת למנצלים  של פרנסהרב מהשמיים 
 ,זמן יקר זה, יותר מכל זמן אחר בשנה
עקב העושר הרב שהתעשרו ישראל 

 .בתקופה זו מביזת הים
 
 

דוגמא נוספת: בפרשיות אלו קוראים על 
 מתן תורה בו נתרפאו כל 

לכן, אומר  –בעלי המומים שבעם ישראל 
 האר"י הקדוש, שאותה 

הארה חוזרת בכל דור והקב"ה משפיע 
 ומחלק בזמן זה ניסים 

ורפואות מעל הטבע ממש. "ימי השובבים 
 הוא זמן המסוגל 

לישועות ולרפואות למעלה מן הטבע" 

אסתר, שושנה  דניאל בן :תהעלון מוקדש לרפוא
 בת זוהרה, סעדה בת זהרה, צדוק ונור דעוס.

 שרון בת גאולה. לזיווג הגון:
 תהילה בת אסתר. ה:לידה קל

עדינה בת גאולה, בנימין בן  :זרע של בר קיימא
  ., נופר רוקחסיגלית בת מזלמלכה, 

 יעקב מאיר בן אליעזר, משה בן   :ילוי נשמתלע
 גוהר, עובדיה בן צדוק, משה בן שמס.   
 

 .333-102-33חשבון בנק דואר 
 
 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


