
 ,אמר הרמ"ק הקדוש", אדםהאך מה יעשה "יונות וייסורים. בניסמיד פעם כל אדם עובר מסלול בחיים הרצוף 
 ?".כדי שיזכה שיזכה לחיי שלווה ורוגע ויסורו מעליו כל הייסורים? מהו הסוד והתרופה לסילוק הייסורים"

 –ענה הרמ"ק ואמר: "רבותינו גילו לנו זאת בפסוק באבות: "לא מצאתי לגוף טוב מן השתיקה" 
 זוהי הטובה  שכאשר האדם שומע שמבזים אותו, מחרפים אותו, אך הוא שותק ואינו משיב,

  –, כיוון שע"י ששתק הגורמת שלא יצטרך את הייסורים בגופו הנועדו לכפר על עוונותיו לגוף
 , סיים הרמ"ק הקדוש."יםוראינו צריך יותר לסבול ייס, ועוונותיוהתכפרו 

 הכתותלשבת בתוך  פניו מבהיקין ויזכה -לעתיד לבא  ,השומע חרפתו ושותק"ר' יהודה החסיד זצ"ל כתב: 
 ה".המקבלות פני השכינה ונהנות מזיו

 הצדיק ממעליץ שליט"א, שזכה להיות בן אחר בן מרבנו יחיאל מיכל מזלאטשוב זצוק"ל, סיפר:
 טוב זי"ע, אדם -שם-באחד הימים, ראה רבי ישראל הבעל

 שהתקרב אל ר' מיכל מזלאטשוב זצ"ל והחל להתנפל עליו 
 במטר של גידופים וקללות, וביזה אותו ליד כולם.

 במאומה. אותו אדם כינה ר' מיכל הרכין את ראשו ולא הגיב 
 אותו בכינויים מבזים וקילל אותו ליד כולם, אך ר' מיכל שותק.

 לאחר שהסתיים המחזה המבייש, ניגש הבעל שם טוב הקדוש 
 אל ר' מיכל, ושאלו: "מי הוא האדם הזה? ומה קרה שככה דיבר

 עליך?", שאל הצדיק.
 רש סיפר ר' מיכל ואמר: "בכל יום עומד אדם זה בפתח בית המד

 ומחכה לרגע שבו אצא מבית המדרש. ברגע שאני מסיים את 
 זה אותי לעיני בהלימוד ויוצא לעבר הפתח, הוא קופץ עליי ומ

 בכל יום ויום", השיב ר' מיכל בבושה.הוא עושה כולם, כך 
 "אשריך, מיכל'ה", ענה הבעל שם טוב, "הלוואי עלי אחד כזה!", 

 שליט"א( ברוידאאליעזר )מהרב  אמר הבעש"ט הקדוש, "הלוואי עליי!".

 את ערכם. נות שאדם סובל מזולתו אין לתאר ואין לשער כללמעלת הביזיו": אמר לב זצ"ר' נחמן מברסל
, כי כל מה שמחרפין ומבזין ומדברים עולים בכל פעם במדריגות יותר עליונותהביזיונות והמחלוקת  "יקא עווכי ד

 )ושותק( כשבא על אדם איזה בושה"לכן אמר ר' נחמן:  ,"מגביהין ומעלין אותו מדריגה אחר מדריגהעל האדם, 
 מרכלים ומלכלכים עליך? אל תענה ותצפה לישועות!. ."!יצפה לישועה -
שאלמלא היו יודעים בני האדם גודל מעלת קבלת , ואמר התבטא פעם ,, בנו של ר' נחמן זצ"לאברהם 'ר

אך מחמת  , כאדם הטובל לפני עשיית מצווה גדולה,יו הולכים למקווה לפני שהיו מבזים אותםהזיונות, יהב

אשרי מי שמחזיק מעמד כשבא עליו חירופין וגידופין מתי ללכת,  פתאומיות, לכן לא יודעיםשהביזיונות ב
 ."מזולתו

"לכן יוכיח אדם את  ':סגולות לכפרת עוון', במדור 'נהגות צדיקים, בספרו 'הכותב רבי אליעזר אזכרי זצ"ללכן, 
למה תסבול יסורים בעולם הזה ובגיהנום על עוונותיך, הלא טוב לך לסבול חרפת אנוש ' :נפשו ויאמר לו

 ."וגידופיו ולא תענה, ותשמח ביסורים אלו, כי תעלת רפואה הם לנפשך, זרח בחשך אורך
 ".לנפשו חיים הםכי  –מחפש ומבקש אדם שיבזהו ויצערהו היה  –לאם היה לאדם עיני שכהמהרח"ו הקדוש אמר: "

ישיבת מיר ופוניבז', ותמיד  שלרוחני השפיע מהבזיונות רבים לאין שיעור סבל בחייו רבי יחזקאל לוינשטיין זצ''ל, 
כנס אליו פעם תלמידו ומצאו שרוי בשמחה יתרה. הרהיב התלמיד ושאל את רבו: מעשה ונ השתדל להתעלות.

אדם אחד ביזה אותי ביזיון גדול מאוד, וה' עזרני ולא השבתי לו "השיבו רבי יחזקאל:  ",לשמחה מה זו עושה?"
 ".מאומה, על כן אגיל ואשמח מאוד!

 .אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבהאין העולם מתקיים  - "תולה ארץ על בלימה" דרשו רבותינו:
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 91:91 הדלקת נרות:
 92:33 יציאת השבת:

 99:23 רבינו תם:

 רנסהלרפואה פ

הרב עובדיה  :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב יעקב שמעון בן בכריה.

מנשה מ"ס  חי בן מרגלית,

מיכאל  "אואורה אחיאל. מ

"ס צדוק מ וציפורה אחיאל.

 .מרים בת גליה.בן נור ו

משה בן מרים, יעקב בן 

מרים  ,, הילה, לאהמלכה

 בנות ליאורה לריסה.

ליאורה לריסה בת זיבו 

 בת ברוריה, דליה ,זוליחו

ולמית בת חתון וברוך בן ש

, אבישי דוד בן ג'ורג'יה

ברכה, ברכה בת דורה 

 דבורה.

לינור בת  – לזווג הגון

יהודה בן מלכה, ,  ברכה

צבי יעקב בן מלכה, יהודה 

אסי בן שולמית , בן דבורה

             נצחונה.

חגית  -זרע בר קיימא

שרון בן  בת מרגלית,

, מלכה, סיגלית בת מזל

, פרידה בת מלכה בת מונס

 עמליה, שלום בן יונה.

הרב  -נשמת-לעלוי

הרב אלעזר בן שמחה, 

 מרדכי אליהו בן מזל,

הרבנית בת שבע בת שיינה 

, מלכה בת אסתר חיה,

מזל בת דוד  תמרה בת מזל.

ובת שבע. יוסף בן גוהר. 

 אורי חי בן רינה פואד לוי.

יריב בן גאולה. אברהם בן 

רות  ק.אלה. ישעיהו בן יצח

 בת נוסרת יצחק בן עליזה.

יוסף בן אנגלינה. אפרים בן 

ר' יצחק בן טופחה, ר'  רחל.

שמעון בן סאסי סופיה, 

מרדכי  גבריאל בן סמינה.

נה בני יונה שחי ושו

 אופירה בת רומיה. ומנחם.

אסתר  רחמים בן צ'חלה.

 בת עישה, שלום בן תמו,

, רחל בת דוד בן אסתר

י אליהו מאיר בן סימ קלמי.

. עובדיה כהני איפרגן,

 לואיזה עליזה בת שמחה.

 זוהרה טימסטית בת מרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה פרנסהלרפוא

הרב עובדיה :והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

הרב שמעון בן בכריה.

מרדכי אליהו. עידן בן 

שמעון ומשה בני  .חווה

אורלי. רינה בת נורית. 
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 , שלפני ט' באבדיני שבת חזון (1

 ט'חל בו כהשנה, ש ואפיל ,בשבת חזון *
אוכלים בשר  - באב ונדחה ליום ראשון

, ואפילו בסעודה שלישית ושותים יין
 .שמסתיימת סמוך לשקיעה

מאכילת בשר בסעודה  מנעיואסור לה
אלא אם כן תמיד מטעם אבילות,  שלישית

בסעודה זו, מטעמי בריאות  לא אוכל בשר
 .חייב לאכול בשרוכדומה, שאז לא 

 חלה בשבת, אך השנה, שסעודה מפסקת
מאכילת בשר וכדומה )וכן  אין להימנע
זמירות שבת בסעודה זו מפני  מותר לשיר

 )ילקוט יוסף והלכה יומית(. כבוד השבת(.

*** 
 הבדלה במוצ"ש שחל בו ט' באב( 2

עושים לא מנהגנו כדעת השולחן ערוך, ש *
במוצאי שבת, אלא  יןהבדלה על כוס של י

אבל מיד במוצאי  ,)יום א'( במוצאי הצום
עם כניסת התענית, צריך שיאמר ששבת 

בכדי  ,"ברוך המבדיל בין קודש לחול" :בפיו
 שיהיה מותר לו לעשות מלאכה.

 יבדיל רק על הייןובמוצאי הצום, ביום א', 
 .הבשמיםו ולא על הנר

 
 

 בגדים חדשים אף בשבת.
מלברך שהחיינו על פרי חדש  נכון להימנע *

 .גם בעשירי באב ובגד חדש,
 
 

י מי ששכח בימי בין המיצרים שפרי זה הוא 
חדש, וטעה ובירך עליו בימות החול ברכת 
הנהנין, ולפני שטעם נזכר שהוא פרי חדש, 

אכל מהפרי. ]יבי''א ח''ב יברך שהחיינו וי
 יו''ד סי' ה' סק''ו[.

 
 

, ]ובזה ממדת חסידות טוב להחמיר בענבים 
שעיקר איסור סחיטתם מן התורה[. אבל אם 

נותן את הענב לתוך פיו ומוצץ המשקה, 
ומשליך החרצנים לחוץ, לכולי עלמא דרך 

 מאכל הוא ומותר
 

*** 
 ?מה מברכים על חכם גדול בישראל( 3

ם גדול מחכמי ישראל, המופלג הרואה חכ *
בתורה ובחכמה וביראת ה' טהורה, ומורה 

יש לו לברך הוראות בישראל, אף בזמן הזה 
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ": בשם ומלכות

. אבל סומא "העולם שחלק מחכמתו ליראיו
 אינו מברך ברכה זו.

 
 
 
 

 

 

 

 

שברירי למדי, ובהמשך היום ליוו את שושנה ייסורי הבוקר היה 
מצפון עזים. היא פגעה בו, בבעלה המסור, וזה לא הגיע לו כלל. 

אמרה לו בבוטות, ברגעי הבוקר הלחוצים, "לא  ,"אינך עוזר לי!"
ראשך ורובך במקום  ,מעניין אותך הבית הזה ומה שמתחולל בתוכו!

 אן? אחר! אינך רואה את האנדרלמוסיה השוררת כ
קבעה  ,מה השלווה הזאת? אינך עוזר לי, ומעולם לא נשאת בעול!"

, סיפרו לה ששגתה. בנחרצות אכזרית, ופניו, שהלבינו והביעו כאב
 ,"אינני עוזר לך? מעולם לא עזרתי לך?"
 שאל בכאב עצור, "אם את סבורה כך, 
 אולי אף מיותר לפרט את כל הדברים 

 ."..ןהאחרו וםשעשיתי למען הבית רק בי
 התשובה נותרה תלויה ועומדת. 

 הוא עזב את הבית לכיוון מקום הלימודים, 
 והכאב ליווה את צעדיו.

 היא רצתה לחזור בה, חשה שה"מקלחת" 
  הגיעה אליו שלא בצדק.

 אלו היו רגעים של חולשה, והיא לא 
 באמת התכוונה לדברים שאמרה. 

 כל הבוקר ייסרוה כליותיה, והיא הבטיחה 
 הבטח כי מיד כשישוב בצהריים, תתנצל ותפייסו. לעצמה חזור ו

הוא פתח את הדלת בהיסוס ופנה בצעד כבד לכיוון מתלה 
המעילים. התנצלותה המגומגמת הגיעה אך בקושי לאוזניו העייפות: 

"אני מתנצלת על המילים שאמרתי בבוקר...", הצליחה להתפטר 
יל סוף סוף מן המילים שלא נעים לה לבטא, כמשילה מעליה מע

 צמר ביום חם. 
"אפשר ליטול ידיים לארוחת הצהריים..." ניסתה להמשיך הלאה, 
 להחליק עניין, "לגמור סיפור"... אך פניו נותרו מעוננות, כתמהות:

 

 

 דיאטנית ראשית( לוי, ורנה)א !םעצות לפני הצו  
מומלץ  .שתו הרבה מים  :יום לפני הצום (1 

 .כוסות מים 01לפחות על שתיית 
יש להפחית בהדרגה כמה ימים לפני הצום 

קפה, תה, שוקו,  -משקאות עתירי קופאין
הדבר ימנע התפרצות של כאב  -קוקה קולה
אופיינית להפסקה פתאומית של ה ,ראש קשה

 צריכת קפאין.
לא לאכול כמויות מומלץ : דה מפסקתסעו (2

בארוחה המפסקת, שכן ארוחות  גדולות
 גדולות וכבדות מידי אינן מקלות על הצום,

 
 

 

אלא יכולות לגרום לתחושה מוגברת של רעב 
 וצמא במהלך הצום.

ובתבלינים שעלולים  הימנעו משימוש במלח *
 .להגביר את תחושת הצמא במהלך הצום

ומזונות ממשפחת  הימנעו מאכילת קטניות *
 הכרובים, היוצרים נפיחות בבטן וגזים.

ות השתדלו לשתשתו בזהירות ומתינות,  *
 ., והימנעו ממשקאות המכילים קפאיןמים

: מאכלים מתוקים קינוח לא מתוק מדי *
 חושת רעבת גורםגורמים להפרשת אינסולין ה

 שתו נוזלים ממותקים ואכלו  בסיום הצום: (3
         , ועצרו את הארוחה בהרגשה ארוחה קלה   

 נעימה ולא כשתרגישו כבדים!      

 
 7הפסוק: 'נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי'  

 מסוגלת לזכרון. –פעמים רצופות בכל יום 
 מובא בשם גדולי ישראל סגולה לזכרון: (5

 להריח את נר ההבדלה לאחר כיבויו, ויאמר
 את הפסוק: "זכרו תורת משה עבדי".

"אדם השוכח כותב רש"י )מסכת ע"ז ח,א(:  (6
ב'חונן הדעת' ויבקש  יאריךאת אשר למד, 

 ".רחמים שיזכור את תלמודו
  הצדיקים:לימוד התורה מבסגולה לזכרון  (7
 "לצייר במחשבתו את דמות רבו או צדיק". 

 -10-7717870 – 'עצה ותושיה'מתוך הספר  -           

 
  

"המתפלל  ט, ב(: אומרת הגמרא )ברכות

כוותיקין, ומתחיל להתפלל תפילת שמונה 
מובטח לו שלא ינזק כל  –עשרה עם הנץ החמה 

". ואם היו מתפללים ב'נץ' ביום אותו היום
 (.'אורחות יושר')! ביהמ"ק לא היה נחרב –החורבן 

 
 

 

"אדם הסופר ספירת  כותב ה'יוסף אומץ':( 3
ך כל הארבעים ותשעה ימי הספירה העומר במש

נכתב עליו בשמיים כי ינצל ממאורעות וגזירות  –
 קשות ורעות".

"אדם המשכין  מובא ברש"י )שמות כ', כב'(:( 4
 –שלום בין איש לאשתו או בין אדם לחבירו 

מובטח לו שינצל מכורת ומחבל ומכל 
 הפורענויות המתרגשות ובאות בעולם".

 ספרו 'אהבת חיים':כותב ר' מנחם מנשה ב( 5
"אדם המקפיד על לבישת טלית קטן כדת 

 הטלית מצילה אותו  –וכהלכה בתמידות 

 חמשת העינויים במוצאי שבת!( 3
 הם:באב, ו ט'-עינויים ב 7 גזרו רבותינו *

הגוף מריחת ) אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה
 .נעילת הסנדל, ותשמיש המטה(, בשמן

 ועינויים אלו נאסרים כבר משקיעת החמה,
אין  אולם השנה, שהצום חל במוצ"ש,

לחלוץ הנעליים של עור מיד עם שקיעת 
, אלא ישאר עם בוד השבתהחמה, מפני כ

דקות  01) הנעליים עד אחר צאת הכוכבים
ואז יאמר "ברוך המבדיל בין אחר השקיעה(, 

קודש לחול", ויחלוץ נעליו וילבש בגדי חול, 
וילך לבית הכנסת להתפלל תפילת ערבית, 

 ולומר איכה וקינות.
כל המתאבל על ירושלים " :ואמרו רבותינו

זוכה ורואה בשמחתה, וכל שאינו מתאבל 
 ."על ירושלים, אינו רואה בשמחתה

כתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, לכן, ו
 לציבור: להכריז בבתי הכנסתשראוי 

תהיה רק  "ש השנה,שתפילת ערבית במוצ
לאחר חצי שעה מזמן שקיעת החמה, ולא 

, ובכך תהיה אפשרות לקהל להחליף קודם
בגדי השבת לבגדי חול, ולחלוץ נעלי העור 
 שלרגליהם, ולבוא לבית הכנסת בבגדי חול

 
 
 
 המותרים בתשעה באב. 
 
 

*** 
 האם מותר להסתפר בימים הללו?( 4

ג האר"י לא להסתפר או להתגלח מנה *
 מיום י"ז בתמוז והלאה, וכן נהגו האשכנזים.

האיסור הוא רק משבוע  -ולדעת השו"ע 
 .שחל בו תשעה באב

 
 ?להזיז מאורר בשבתהאם מותר ( 3

כלי שמלאכתו 'אחד מסוגי המוקצה הוא:  *
דבר שהרגילות להשתמש בו  - 'סורלאי

ומותר לטלטלו למלאכות האסורות בשבת. 
)אם צריך האדם להשתמש  רק לצורך גופו

 או מקומו בגוף החפץ למלאכה מותרת(
 )שצריך להשתמש במקום שהחפץ מונח(.

מאוורר המחובר לחשמל, ומופעל לכן, 
להזיזו ולהפנותו  מותרמערב שבת, 

איסור כדין כלי שמלאכתו ללצדדים, 
 שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. 

]ויש אומרים דחשיב ככלי שמלאכתו 
להיתר[. ואף על פי שהמאוורר פועל על ידי 

חשמל, מכל מקום אין בו משום איסור 
ובלבד שיהיה חוט ארוך ומחובר מוקצה. 

, כדי שהחוט לא יתנתק לחשמל היטב
 מהשקע. 

ת במקום ונכון להניח פתק מערב שב
, כדי שלא "שבת"ם, ולכתוב עליו הכפתורי

 

 

 

מורה לחפות על האם ההתנצלות הזאת, המגומגמת והעדינה, א 
 עצמת המילים שירית לעברי בבוקר?!.

לטון שבו נאמרות המילים יש השפעה רבה מאוד על המשתמע 

  על מידת התקבלותן על לבו של הזולת. -מהן וממילא 
כאשר הסליחה נאמרת בטון אדיש וקריר, יש סליחה ויש סליחה. 

לעתים גם טון מתקתק מדי  ההתנצלות לא תפעל את פעולתה.
 נפגע. מה הואכתאים, שכן הנפגע חש שלא מבינים באמת אינו מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אחרים. הצטדקות בשעת בקשת הסליחה מעבירה לזולת מסר, 
שלמעשה איננו מכירות בעומק הפגיעה שפגענו ובעובדה שהיה 

 לסלוח לנו.עלינו להימנע מלעשות זאת, ולכן קשה לו יותר 
בשעת הפיוס חשוב מאוד לזולת לשמוע מאתנו שבלי נדר 

. כל עוד לא הבטחנו נשתדל שלא לחזור על הטעות שעשינו
, שהרי בלבו מנקר יתקשה הזולת להתרצות ולסלוחשנשתדל בכך, 

קבלה לעתיד היא מעין ביטוח המעניק החשש שנעשה זאת שוב. 
 ת.תחושת מחויבו –לזולת תחושת רגיעה, ולנו 

 

הטון המתאים בדרך כלל הוא טון שמביע 
הכנעה, כאב, צער, כנות ורצון לתקן, 

בדרך כלל הסליחה  –וכאשר הטון נכון 
 מתקבלת.

זמן בקשת הסליחה אינו בנוסף לכך, 
 .הזדמנות להצטדקות!

תירוצים שמטרתם להוכיח את חפותנו או 
אינם בקשת למזער את חשיבות הפגיעה 

 . סליחה

בעת בקשת הסליחה חובה להודות בפה 
 ולא להאשים מלא כי טעינו ונכשלנו,

אחרים. הצטדקות בשעת בקשת הסליחה 
ת מסר, שלמעשה איננו מעבירה לזול

מכירות בעומק הפגיעה שפגענו ובעובדה 
שהיה עלינו להימנע מלעשות זאת, ולכן 

 קשה לו יותר לסלוח לנו
 
 
 

מודע לדברים שהיא  ךהמעידות על היות



"ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך  וביקשו בתחנונים: הְתִהִלים,
ְזכּות ָהְתִהִלים  'ה   ּבִ ֶ ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ש 
ָתֵגן ש ֶ  ֶ ֲאנּו קֹוְרִאים ְלָפֶניָך, ּוִבְזכּות ָדִוד ָהֶמֶלְך, ש 

ִעים ְרש ָ ֲעֵדינּו ְוָתִציֵלנּו ֵמָהגֹוִים ה   ".ּבָ
ע ֵמאֹות גֹוִים  ,ְוִהֵנה אּו ְלֶפת  ָלה ּבָ ָעה ק  ר ש ָ ְלֲאח 

ְרֵזִנים,  יִנים ְוג  ּכִ כּונ ת וּוִבְיֵדיֶהם ס  ל ש ְ לּו ע  ּפְ ִהְתנ 
ֵד  ְיהּוִדים ּכְ ּכֹותה  ם.  םי ְלה   ְוִלְבזֹוז ֶאת ְרכּוש ָ

ְיהּוִדים  כּונ ת ה  כֹל ש ְ ֶלא! ּבְ ְך ִהֵנה, ְראּו ֶזה ּפֶ א 
יםֵאין ֶנֶפש  ָחָיה, ּכֹ ִתים ֵריִקים ֵמֲאָנש ִ . ל ָהּבָ

ָיָרה?" ִהְפִטירּו  ְנֵין ְלָאן ֶנֱעְלמּו ּכֹל ְיהּוֵדי ָהע  "ְמע 
חִ  ם, ְוֶהֵחלּו ּבְ ז ע  ְיהּוִדים. ָהּפֹוְרִעים ּבְ יּפּוׂש ה 

ְמעּו  ֶנֶסת ָהָגדֹול, ש   ּכְ ְרבּו ְלֵבית ה  ר ִהְתק  ֶ ֲאש  ּכ 
ם.  ֶאת קֹולֹות ִמְזמֹוֵרי ָהְתִהִלים ּבֹוְקִעים ִמש ָ
ֶנֶסת  ּכְ ית ה  ּפֹוְרִעים ֶהֱחִליטּו ִלְפרֹוץ ְלתֹוְך ּבֵ ה 

ְלתֹות  ְיהּוִדים. ֵהם ִניסּו ִלְפתֹוח  ֶאת ד  ּכֹות ּב  ּוְלה 
י ֶנֶסת ּבֵ ּכְ ְדָלתֹות לֹא ִנְפֵתחוּ  -ת ה  ְך ה   .א 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ם אֶ  ְך ג  לֹונֹות, א  ֵנס ֶדֶרְך ָהח  לֹא  םתוִניסּו ְלִהּכ 
ּכֹל ִנְסיֹונֹוֵתיֶהם  ֶ ְלאּו ָהגֹוִים ש  . ִהְתּפ  ִהְצִליחּו ִלְפתֹוח 
ל ּכֹל  ֶנֶסת ע  ּכְ ית ה  רֹוף ֶאת ּבֵ לּו, ְוֶהֱחִליטּו ִלׂשְ ש ְ ּכ 

ְיהוּ  ֶזה לֹא ִהְצִליחּו.ה  ם ּבָ ְך ג   ִדים ָהִנְמָצִאים ּבֹו, א 
א ְוִעמֹו ֲחי ִלים  ר ָהָצב  קֹות ֵהִגיע  ׂש  ר ד  תֹוְך ִמְסּפ 
ֵבִדים, ָהֲחי ִלים ֶהֵחלּו ִלירֹות  ה תֹוָתִחים ּכְ לֹוש ָ ּוש ְ

ֶנֶסת.  ּכְ ית ה  ְפִגיז ֶאת ּבֵ ָגִזים ְגדֹוִלים ּוְלה   ּפְ
תֹוָתִחים ִהְרִעימוּ  ָגִזים ה  ּפְ : ּבּום! ּבּום! קֹולֹות ה 

ָגז  ֶלא: ּכֹל ּפָ ְך ְראּו ֶזה ּפֶ כֹל ָהֵאיזֹור. א  דּו ּבְ ִהְדה 
הּוא ָנֵמס  ֶ ש  ל ּכְ ֶנֶסת, ָנפ  ּכְ ית ה  ִקיר ּבֵ ע ּבְ ג  ּפָ ֶ ש 

ֲעָוה ש ָ ית ה ְפלוּ אחד אחרי השני נ  . !ּכְ ל ּבֵ ָגִזים ע  ּפְ
ֶנֶסת  ּכְ ֲעוָ  אך כולם היוה  ש ָ  . ממש!! הְנֵמִסים ּכְ

הּו לֹא ָרִגיל, ֶ ש  אן מ  ֵיש  ּכָ א ֵהִבין ש ְ ר ָהָצב  ש   ׂש  ִניג 
ר:  ל ָהֶדֶלת ְוָאמ  ק ע  ֶנֶסת, ָדפ  ּכְ ית ה  ְלֶדֶלת ּבֵ

ל ִתְפֲחדּו, לֹא ְיאּוֶנה  ְתחּו ֶאת ָהֶדֶלת ְוא  "ְיהּוִדים, ּפִ
ע!"  .ָלֶכם ּכֹל ר 

ֵיים ֶאת ְקִר  "א ָהָקדֹוש  הֹוָרה ְלס  ְרש ָ ְמה  ת ה  יא 
ֶנֶסת.  ּכְ ית ה   ָהְתִהִלים ְוִלְפתֹוח  ֶאת ֶדֶלת ּבֵ

ר  ש  ׂש  ֶנֶסת, ִניג  ּכְ ית ה  ר ִנְפֵתָחה ֶדֶלת ּבֵ ֶ ֲאש  ּכ 
ר:  ק ֶאת ָידֹו ְוָאמ  , ִניש ֵ ב ָהָקדֹוש  א ֶאל ָהר  ָהָצב 

ֶלת, ֲאִני  ּבֶ ְתֶכם ִמְתק  ְתִפיל  ֶ "רֹוֶאה ֲאִני ש 
לֹא ְבִטיֲחֶכם ש ֶ  מ 

 
 

  

עם ישראל נמצא בשעות קשות מבית 
ומחוץ: איומי השמדה מבחוץ, וצרות 

 ואסונות קשות מבפנים.
במצב שכזה, ישנה סגולה גדולה להצלה 

 קדושת התהילים!. ,והיא ,מצדיקי הדור

יש "הבבא סאלי הקדוש זצ"ל, אמר: 
 ופסוקיבאמירת תהלים סגולה מיוחדת,

 ".יםהתהלים פועלים עצומות בשמ
הבבא סאלי בעצמו היה מקפיד לומר 

פרקי תהילים, ובכך, סיים  5בכל יום 
 בכל חודש ספר שלם, למרות עיסוקיו,

חובה על כל יהודי לסיים 'ואף אמר: 
 .'ספר התהלים לפחות אחת לחודש את

כל כך חשובים התהילים בשעות קשות 
הרגיל בספר " ':עמק המלךכתב ה'ש

יות וכמה דוחה כל מיני פורענותהלים, 
פגעים מעליו ומעל כל בני ביתו 

ומשפחתו ומעל בני דורו, ומגלגל עליו 
 ".ועליהם שפע ברכות והצלחות

 גילה הצדיק ר' חיים פלאג'י זצ"לוכבר 
 את סודו הגדול של התהילים ואמר:

ורוצה  בלשון רבותינו נקרא "תלים","
לומר שכל העולם תולים בזכות 

ר ועיניהם תלויות על ספהתהלים, 
המזמורים על כל צרה שלא תבוא, 

שיהיה להם תשועה על ידי לימוד 
 ."!ליםיהתה

ת ּבֹוֶקר מּוְקֶדֶמת, מסופר ש ע  ש ְ יֹום ֶאָחד ּבִ
ְרש ָ  ְמה  ינּו ה  ּבֵ ים ר  ּכִ א ָהָקדֹוש  ָלֶלֶכת "ִהש ְ

ֲעָלה ְוִהֵנה ָרָאה  יט ְלמ  ֶנֶסת, ֵהּבִ ּכְ ְלֵבית ה 
ּוֶנה ן ְמש  ִים ָענ  מ  ש ָ  .ּבָ

ִעים עֹוֵמד ָהר   ר ָמה לֹא נ  ְדב  ֶ ב ִהְרִגיש  ש 
ְרתֹו ִלְפתֹוח   . ִמָיד ִציָווה ִלְמש ָ ֵחש  ְלִהְתר 

יו  ְמִהירּות, ְוֶלֱאסֹוף ֵאל  ֶנֶסת ּבִ ּכְ ית ה  ֶאת ּבֵ
ְיהּוִדים.   ֶאת ּכֹל ה 

ָיָרה ְוִהְכִריז  ֵרת ָיָצא ִלְרחֹובֹות ָהע  ְמש ָ ה 
י ה   יבּו ֶאח  ְקש ִ קֹול ָגדֹול: "ה  ְיהּוִדים, ּבְ
ְמִהירּות ְספּו ּכּוְלֶכם ּבִ ים  ,ִהְתא  ש ִ ים, נ  ֲאָנש ִ

ף ֶנֶסת ָהָגדֹול , ָוט  ּכְ ֵבית ה   . "ּבְ
ָהָלה ּוְמהּוָמה ְגדֹוָלה, ּכֹל  ִעיר ָקָמה ּבְ ּבָ

ְספּו  ד ָזֵקן ִהְתא  ר ְוע  ָהְיהּוִדים ִמָנע 
ֶנֶסת ָהָגדֹול  ּכְ ֵבית ה  ְמִהירּות ּוִבְדִחיפּות ּבְ ּבִ

ֵתיֶהם.אֲ ו ְלתֹות ּבָ ֲעלּו ֶאת ד   ִפילּו לֹא נ 
י זעק  ר: "ֶאח  "א ָהָקדֹוש  ְוָאמ  ְרש ָ ְמה  ה 

ְפנּו  י, ְיָלִדים ִוְיָלדֹות ְיָקִרים, ִהְתָאס  ֲחיֹות  ְוא 
ֵלל ל   אן ִלְקרֹוא ְתִהִלים ּוְלִהְתּפ  ם הּכָ ֵ ש 

יֹוִשיֵענּו ִמן ָהגֹוִים ָהּפֹוְרִעים". ֶ  ש 
 חלה בקריאת הקהילה הקדושה הּכֹל 

 
 
 
 

ְתֶכם "רֹוֶאה ֲאִני ש ֶ   ְתִפיל 
לֹא ִיְהיּו  ֶ ְבִטיֲחֶכם ש  ֶלת, ֲאִני מ  ּבֶ  ִמְתק 

ה  ָקש ָ ק ּב  ְך ר  ְיהּוִדים, א  ָרעֹות ּב  אן יֹוֵתר ּפְ ּכָ

ב:  ת ִלי ֵאֶליָך ָהר  ח  ה, ָמה א  ָ ַבָקש  ֶאמֹור ִלי ב ְּ
ל? ָמה  ֵ ַקב  ֶכם ִתתְּ ִפיַלתְּ תְּ ֶ ֵדי ש  יָת כ ְּ ַעש ִ

ָגִזים  ְּ ֹל ַהפ  כ  ֶ ֵדי ש  יָת כ ְּ ית ַעש ִ ֵ נֹורו  ַעל ב  ֶ ש 
ֲעָוה?" ַ ש  ֵמִסים כ ְּ לו  נְּ ֶנֶסת ַנפְּ  ַהכ ְּ

ב,  יב ָהר  ינּו ְמאּוָמה" ֵהש ִ ק "לֹא ֲעׂשִ "ר 
ל ָדִוד ָהֶמֶלְך,  ֶ ָקָראנּו ֶאת ָהְתִהִלים ש 

ְלנּו ְלה   ל  ֵחם ֲעֵלינוּ  'ְוִהְתּפָ ְיר  נּו, ׂשֶ  ,ֵמעֹוֵמק ִלּבֵ
ֵתנּו ִלְפֵני ֲאִביהִ וְ  ָלה ְתִפיל  ּבְ ִים".ְתק  מ  ש ָ ּבָ ֶ  נּו ש 

ֵעל:  ָצָבא ִהְתּפָ ר ה  ַֹח ׂש  "ָמה ָגדֹול כ 

ַהִציל  ִליַח לְּ ִהִלים ִהצְּ ַֹח ָהתְּ ִהִלים! כ  ָהתְּ
ָגִזים!" ְּ ַהִמיס ֶאת ַהפ  ֶכם ו לְּ  .ֵאתְּ

וכך ניצלו היהודים, שלא נגעו בנפשם ולא 
בממונם והחלו להעריך אותם ולכבד 

 בזכות אמירת התהילים!.

 ז"ל: י"יבל מרבו הארקהמהרח"ו הקדוש 
קבלה מפי הרב, שאם תהיה לאדם צרה "

גדולה יתענה יום או יומיים או ג' ימים 

ויקרא בכל יום ספר תהלים בכוונה 
 ."וינצל

מי "דומה לכך כתב ה'פלא יועץ' זצ"ל: 
שיש לו איזה דוחק השעה או צער שהוא, 

 -מהלך בדרך או עובר בים או בנהרות

לי הפסק יקרא כל התהלים בכל יום ב
וזה בדוק  ,בכונה והכנעה, ויראה נפלאות

 .סיים הצדיק, "ומנוסה
התהילים הוא נשק אדיר לשעת צרה, 

 אשר מלאכים רבים נבראים מכל תיבה.
"שיאמר  כותב השל"ה הקדוש,"ובלבד", 

בכוונת הלב והבנה ולא במרוצה התהילים 
. שאם רוצה לזכות לשכר של ובלא כוונה

 !".בנחת לפני ה' צריך לאומריםהתהילים, 
בנוסף, אמר ה'פרדס מנחם': "אדם השומר 

יזכה  על קשר תמידי עם דוד המלך
כאשר יבוא משיח בן דוד, הוא ישאל ש

האם אמרת את ' תחילה את האדם:
התהילים שלי ועשית את סעודה רביעית 

  י?"....יוהיית מחסיד של מלווה מלכה
לכן, כמה צריך כל יהודי ויהודיה בדורנו 

בספר התהילים בשעות כה קשות  להידבק
של עם ישראל מכל האויבים ומכל 

 האסונות והמחלות.
וידוע שעקב מצב הדור בימינו, כבר אמר 

מותר לקרוא שהרב מוצאפי שליט"א, 
תהילים אף בלילה לנשים וילדים והמון 

 העם, וכמה גדולה חבורת אומרי תהילים! 
 
 
 
 מילה שבו 

 מתייצב בפינה ואומר  ,הייתי נוטל את ספר התהלים ,כשחשתי מחסור כלשהוזצ"ל היה אומר: " ה"חפץ חיים"           
 אין לנו דבר גדול יותר מספר תהלים שכלול "השל''ה הקדוש: את תפילתי". וכתב ומבקש מהקב"ה שישמע , בתחינה תהלים  

 וכמה נחת רוח נעשה לדוד המלך ע"ה, עד אשר הוא מליץ יושר על אומרי התהילים! ."מן הכל                   

 



 

 

 

 

 
האם אתה ממלא בטריה בלילה כדי שתקום 

בוקר? כל חדש? מהיכן הכוחות החדשים 
 מעלות בגוף?  73אמור לי, מי נותן לך 

 מי הופך את העגבניה שאכלת לדם? 
את האבטיח שאכלת לדם? את הלחם 

 והמיץ אשכוליות ששתית לדם?
קות ותבן והופך מי נותן לפרה לאכול יר

הקב"ה ישתבח שמו  –אותם בגופה לחלב? 
שנה.  0,666לעד, שמנהל את העולם כבר 

את זה הוא הוא יודע ויכול לעשות,  -
 ולמלא סלים הוא לא יודע ויכול? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
את אז למלא  !הרי הוא מילא את כל השוק

 סלים שלי הוא לא יכול?ה 2
ה' המשכתי לנסוע בשוק בבטחון בגדולת 

ויכולתו, ופתאום אדם אחד קרא לי בשוק 
וביקש אם אני יכול להכין לו שתי מזוזות. 

הסכמתי בשמחה, הוא נתן לי בינתיים את 
את הסלים ומיד הלכתי ומילאתי הכסף, 

 בשפע של מאכלים לכבוד שבת קודש!. 
, ה הייתי הולך לשוק כל שבוע מחדש!ככ

ובכל פעם מחדש הייתי חוזר עם שקים 
כי תמיד בטחתי: הרי אתה נותן לי מלאים, 

כל רגע לראות ולחיות, אז וודאי שתשלח לי 
 גם מזון ופרנסה ואין זה נס כלל וכלל!.

ושלא תחשבו שקניתי מזון רק לי ולאשתי, 
אנשים כל ליל שבת לעשות  06הייתי מזמין 

 ג'עלה )עונג שבת( עם דברי תורה, וקניתי
 
 
 איש ללילה שלם!. 06-אוכל ל 

תה אומרת לי: "אתה בסדר? אין אשתי הי
לנו מה לאכול ואתה מזמין אורחים?", 

אמרתי לה אני מאמין בבורא עולם, הקב"ה 
מנהל את העולם, הוא ציווה עלינו להכניס 

אז אני יעשה זאת,   –אורחים וללמדם תורה 
 והקב"ה ידאג לי!

 
 

 

 
 איש ללילה שלם!. 06-אוכל ל

אשתי היתה אומרת לי: "אתה בסדר? אין 
לנו מה לאכול ואתה מזמין אורחים?", 

בבורא עולם, הקב"ה  אמרתי לה אני מאמין
מנהל את העולם, הוא ציווה עלינו להכניס 

אז אני יעשה זאת,   –אורחים וללמדם תורה 
 .והקב"ה ידאג לי!

שנים, וכל שבת  3ככה הייתי כעני מרוד 
 הקב"ה סידר אותי מחדש!.

 הילדים שלי מהגן בגלל בהרות גירשו את
סר תזונה ורצו להעביר אותם וחבגופם, עקב 

היה לי חוב בגנים של  ...יאליתלעזרה סוצ
 ! ולא הטריד אותילמעלה מחצי שנה 

 יום אחד ה' פתח לי והתעשרתי!  עד ש
לא תכננתי ולא עמלתי על זה, בא אדם 
וכפה עליי בכח לעשות קלטות, הוא היה 

עושה מהרצאות שלי קלטות ובכל יום 
קלטות והייתי חוזר בכל יום  066-נמכרו כ

 .!לבית עם שקיות של כסף
ה מחליט מה שהוא רוצה, אם אתה הקב"

הוא ינהל אותך יותר טוב  –בוטח בו בו 
 .ממה שאתה יודע וחושב

אני לא תכננתי להחזיר בתשובה 
עשר, אני רק למדתי תורה התול

 והשתדלתי לקיים מה שכתוב.
 אמונהעל הלמד תוגם אתה אם תבטח בה' 

 .סיים הרב", !שתנו לחלוטיןי ךחיי -
למדו שנים רבות הרי רואים, כמה אנשים 

לתואר ובסוף הם מובטלים ללא עבודה, "כי 
אין האומנות מעשרת או גורמת לעניות", 

אומרת הגמרא, "אלא הקב"ה גוזר על 
האדם עושר או עוני ומגלגל עליו זאת דרך 

 הצינור של העבודה שלו".

על האדם לבטוח בבורא ולדעת שהכל 
נקבע על ידו, וכדברי המלבי"ם: "אם תחסו 

 ל ידיכיוון שע –לא יחסר לכם כל"  –בו 
הביטחון בקב"ה, יורד לאדם שפע ומתמלא 

 רצונו, עקב בטחונו במלכו של עולם!.
לכן אומר דוד המלך: "בטחו בו בכל עת.. 
 שפכו לפניו לבבכם,אלוקים מחסה לנו סלה

 
 
 
 

   ציל אותך
 

 עוב
 
 

 (., אתר 'אמונה'פורת-הרב יוסף צ. בן) 

 

אומר דוד המלך בתהילים )סב(: "בטחו 
בו בכל עת... שפכו לפניו לבבכם, 

 אלוקים מחסה לנו סלה".
קורא דוד המלך ואומר: בטחו בה' בכל 

זמן ובכל מצב שתהיו בחייכם, שפכו 
ליבכם בתפילה לפניו, כי שומע הוא 

יכם, ואז תזכו לחסות ומאזין לקול בקשות
 תחת כנפיו ולראות בהשגחתו עליכם!.

אומר המלבי"ם הקדוש על פסוק זה: 

ואם תחסו בו לא יחסר לכם  –'בטחו בו' 

כדברי הפסוק: השלך על ה' יהבך  כל!.
 והוא יכלכלך!.

"בטחון הוא מהמילה ואמר ר' בונים זצ"ל: 

'בטח', כי מי שבוטח בה' וברור בעיניו 
טח וזהו הב –היה לו בלי שום ספק שי

 ומקוים תמיד בטחונו"!!.  
"האדם אמר הרב אמנון יצחק שליט"א: 

צריך לדעת שה' זן ומפרנס, דוד המלך 
אני חי עם ה',  –אמר: 'כגמול עלי אמו' 

אני יודע שאני לא פועל כלום, הכל 
נעשה מאתו יתברך, וכמו שתינוק לא 

דואג כשנמצא בחיק אמו, כך אני לא 
 יודע שה' תמיד איתי".דואג כי אני 

: סיפר הרב אמנון יצחק סיפור אישי
"בתחילת דרכי, הייתי נוסע ביום שישי 

הכרמל' בתל אביב עם אופניים  -ל'שוק 
ושתי סלים ביידי. הייתי עושה סיבובים 

 הלוך ושוב ולא קונה כלום.
ראו אותי כמה חברים ושאלו אותי: "למה 

  .אתה לא קונה כלום?"
 לי כסף.השבתי להם שאין 

"אז למה אתה מסתובב עם האופניים 
והסלים בשוק?", הם שאלו, ואמרתי להם, 

כי אני מאמין באמוה שלימה שהקב"ה 
 ימלא לי את הסלים.

אסור ואם תשאלו: וכי זה נורמלי? הרי 
 לסמוך על הנס?  לאדם

אז תדעו לכם, שזה הכי נורמלי ואין בזה 
 שום נס, שהרי אשאל אתכם: 

 יר לנשום?מי נותן לך אוו
 
 

 מצווה של נכדו,-, יושב עם ההזמנה לבר

בוחן אותה מקרוב. אנחה יוצאת מפיו. 
בהשוואה להזמנות מהשמחות הקודמות, 

עכשיו השם שלו כתוב באותיות קטנות 
מאוד איפשהו שם למטה בהזמנה. "מה 

התקווה של העולם הזה?" הוא שואל את 
 עצמו. "המיקום הבא הוא לא

 
 

ל מאיר בן שרה, שמוא העלון מוקדש לרפואת:
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 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


