
מתי נקבע 
זיווגו של האדם?

הגמרא במסכת סוטה )ב, א( אומרת: 
הוולד  יצירת  קודם  יום  "ארבעים 
פלוני  בת  ואומרת:  יוצאת  קול  בת 
שהאדם  לפני  עוד  נמצא,  לפלוני". 
בת  תהיה  מי  בשמיים  נקבע  נולד 

את  מסייגת  הגמרא  אמנם  זוגו. 
דווקא  שזה  ואומרת  הדברים 
בזיווגו  אבל  הראשון,  בזיווגו 
של  מעשיו  לפי  "הכל  השני 

האדם". )ביאור הדברים להלן(.

הפשטנים  הגמרא  מפרשי 
שם(  הרא"ש  ותוספות  שאנץ  )תוספות 

מפרשים "זיווג ראשון"-נישואין 
ראשונים, ו"זיווג שני" - נישואין 
האשה  זה,  פירוש  לפי  שניים. 

היא  הראשונה  בפעם  נושא  שאדם 
זוגו" אשר הכריזו עליה קודם  "בת 
אשתו  זאת  לעומת  הוולד,  יצירת 
היא  שניים,  בנישואין  האדם  של 
מזמנה  ה'  אלא  זוגו",  "בת  איננה 
לאדם בתקופה מאוחרת בחייו, "על 
פי מעשיו" - צדקת לצדיק ופרוצה 

לרשע )רש"י(.

הגלגולים  בשער  ז"ל  האר"י  אמנם 
שהרי  זה,  פירוש  שולל  כ(  )הקדמה 

נישואין  שלפעמים  הרואות  עיננו 
מוצלחים  יותר  הרבה  שניים 
הפירוש  ולפי  ראשונים,  מנישואין 
רק  כי  זה,  דבר  כלל  יתכן  לא  הנ"ל 
האשה  היא  האדם"  של  זוגו  "בת 
עמה  רק  ביותר,  לו  המתאימה 
שלום  ואחוה  באהבה  יחיה  האדם 
ורעות, לעומת הנושא אשה שאינה 
כך  כל  אלו  נישואין  שאין  זוגו  בת 
ז"ל  האר"י  מסיק  לכך  מוצלחים. 
והאדם  יתכן  שניים  בנישואין  שגם 
יישא את "בת זוגו". ויש לפרש את 
הגמרא באופן אחר: "זיווג ראשון"- 
גילגול  שני"-  "זיווג  ראשון,  גילגול 

שני, כפי שנבאר להלן.

למה יש המוציאים את זיווגם 
בקלות ויש שבקושי רב?

האר"י ז"ל מבאר את הגמרא באופן 
שבאו  ואשה  איש  לגמרי:  שונה 

)לא  הראשונה  בפעם  הזה  לעולם 
בגילגול(, הרי בהגיע זמנם להינשא 
בקלות  זיווגם  את  מוציאים  הם 
ונישאים מיד. ולזה קוראת הגמרא 
חדשות  נשמות   - ראשון"  "זיווג 
על  נגזר  אם  אמנם  לעולם.  שבאו 
ולא  מאחר  בגילגול  שיחזור  האיש 
השלים את תיקונו בעולם הזה )ולא 

כזה  ובמקרה  שהרשיע(,  משום 
בגילגול,  עבורו  חוזרת  אשתו  גם 
)אבל  הקדוש,  בזוהר  כמבואר 
בגילגול  חוזר  שהאיש  במקרה 
את  מטריחים  לא  שהרשיע  משום 
עבורו(,  בגילגול  שתחזור  אשתו 
את  למצוא  מאד  לו  קשה  אז  או 
עד  וקשיים  מריבות  וישנם  זיווגו, 
בגלל  והטעם,  מתחתנים.  שהם 
)מלאכים,  העליונים,  שהכוחות 
ומקטרגים  כועסים  וכו'(  שרפים 
לחזור  אשתו  את  שהצריך  עליו 
האשה  )שהרי  בשבילו  בגילגול 
נותנים  ולא  תיקונה(,  את  השלימה 
זה  וכל  בקלות.  להינשא  להם 
לאחר  אמנם  לנישואין,  עד  רק 
שהרי  בשמחה,  חיים  הם  הנישואין 
זו "בת זוגו" שנקבעה לו מן השמים. 
נקראת  החיים  של  זו  סיטואציה 
כלומר,  שני",  "זיווג  הגמרא  בלשון 
הם חיו כבר פעם אחת יחד, ועכשיו 
הם חיים שוב בפעם השניה. ועל זה 
על   – שני  ש"זיווג  הגמרא  אומרת 
מעשיו  בגלל  הכוונה  מעשיו",  פי 
לזיווג  חוזרים  הם  הראשון  בגלגול 
הגמרא  כוונת  וזה  שני.  )=גילגול( 
באומרה שעל זווג שני נאמר "קשה 
-שקשה  סוף"  ים  כקריעת  לזווגן 
להם למצוא את זווגם, וכנ"ל. )לדעת 
האר"י ז"ל אין אשה חוזרת בגלגול עבור מעשיה, 

יוסף  "עוד  בספר  ועיין  המו"ל,  בהערות  שם  עיין 

עזר  לו  "אעשה  הפסוק  על  בראשית,  פרשת  חי" 

כנגדו"(.

אדם יכול במעשיו 
להפסיד את בת זוגו:

שייתכן  ז"ל  האר"י  מדברי  למדנו 
נושא  האדם  שניים  בנישואין  וגם 
תמוה,  מאד  והדבר  זוגו".  "בת  את 
אם כן מדוע האדם לא התחתן עמה 
"בת  היא  שהרי  הראשונה,  בפעם 

זוגו"?

את  נביא  הדבר  את  להבין  כדי 
דבריו של המקובל רבי אברהם 
לאברהם"  "חסד  בספרו  אזולאי 
)מעין שני נהר סה(: בחור שלא שומר 

שנקבעה  זוגו  לבת  עצמו  את 
שלא  בחור   - השמיים  מן  לו 
לפני  בצניעות  עצמו  את  שומר 
הנישואין, בחור זה מאבד את בת 
זוגו. "מידה כנגד מידה" - כשם 
לבת  עצמו  את  שמר  לא  שהוא 
זוגו, כך היא אינה נשמרת לו. בחור 
בת  שאינה  אשה  ונושא  הולך  זה 
זוגו. אמנם אם לאחר זמן הוא חוזר 
בתשובה, בורא עולם מסדר ששוב 
האמיתית.  זוגתו"  "בת  את  יישא 
אותו תהליך קורה לבחורה שאינה 
שומרת את עצמה לבן זוגה, על ידי 
כן היא מפסידה את בן זוגה, ורק אם 
להינשא  תחזור  בתשובה-  תחזור 

לבן זוגה האמיתי.

זה התשובה לשאלתנו: "כיצד אדם 
נושא את בת זוגו רק בזיווג שני?", 
במקרה  זה  היא:  לכך  התשובה 
מעשיו,  תיקן  ושוב  קלקל  שאדם 

וכנ"ל.

שמירת נגיעה
חשוב  כמה  למדים  אנו  זה  ממאמר 
עצמם  על  ישמרו  ובחורה  שבחור 
"שומרי  להיות  הנישואין  לפני 
רגעית  הנאה  בשביל  חבל  נגיעה", 
של  הזוג  בן\בת  את  להפסיד 
בני  שרק  אמרנו  כבר  הרי  האדם. 
הבת  הכרזת  פי  על  הנישאים  זוג 
שלום  ואחווה  באהבה  חיים  קול 
שהרי  מאושרים,  חייהם  ורעות, 
ליד.  ככפפה  לזו  זה  מתאימים  הם 
"בת  שאינה  עם  נישואין  לעומת 
שאין  זוגו",  "בן  שאינו  או  זוגו" 
לזו,   זה  כך  כל  מתאימים  הזוג  בני 
מוצלחים.  ולא  חורקים  נישואיהם 

זכרו! הסבלנות משתלמת!!!

חז"ל ידעו לפני המדע:
זמן גלי המוח בעובר

את  הבאנו  הראשי  במאמר 
יום  "ארבעים  חז"ל  מאמר 
קול  בת  הוולד  יצירת  קודם 
פלוני  בת  ואומרת:  יוצאת 

לפלוני". 

הם  חז"ל,  בכוונת  טועים  רבים 
יוצאת  קול  שהבת  סבורים 
התעברות  קודם  יום  ארבעים 
)פרישה  המפרשים  אמנם  האשה. 
לאברהם  חסד   , ה  אות  קצד  סימן  יו"ד 

מעין שני נהר סה( ביארו, שהבת קול 

הרמב"ם  הולד"?  יצירת  "קודם  הפירוש  ומה  ההריון.  בשעת  יוצאת 
)הלכות בכורות ד,ה( כותב: "כבר ביארנו... שהוולד באדם נגמר לארבעים 

יום, והמפלת פחות מארבעים יום אינו ולד". ומקור דבריו במשנה )נדה 
ל(. נמצא, בארבעים ימיו הראשונים של העובר - כביכול העובר עדיין 
לא נוצר. )אמנם, עדיין איסור חמור מאד להפילו, שכן הוא בתהליך 
נחשב  הוא  לחייו  יום  ארבעים  לאחר  ורק  חי(,  ייצור  להיות  התהוות 
שנוצר. )ולד בגימטריא 40(. אם כן "ארבעים יום קודם יצירת הולד", 
הכוונה ארבעים יום קודם הזמן שנחשב לולד נוצר, וזה כמובן בזמן 

ההריון.

זוגו של האדם, כיון  שעת העיבור היא השעה הראויה לקביעת בת 
שבשעה זו נקבע צורתו הגופנית של העובר: עני או עשיר, גיבור או 
הרוחנית  דרגתו  וכן  טז,ב(.  )נדה  הגמרא  כדברי  טיפש,  או  חכם  חלש, 
במחצב  גבוה  ממקום  היא  נשמתו  האם  שעה:  באותה  נקבעת 
הנשמות או ממקום נמוך, כדברי המקובלים. ורק לאחר ידיעת מצבו 

הגופני והרוחני של העובר אפשר להתאים לו את בת זוגו.

במשך אלפי שנים מזמן כתיבת המשנה הנ"ל היה הדבר בגדר חידה, 
זה מחשיבים חז"ל  ביום  ה-40 לעובר?? מדוע רק  ביום  מה המיוחד 
את העובר לייצור חי?? והנה בשנים האחרונות התגלה סוד הדבר. 
לבדוק  החלו  האחרונות(  שנה   20-30( האחרון  בזמן  רק  המדענים, 
הצורך  מפאת  נבע  הקושי  התינוק.  של  המוח  גלי  את  יסודי  באופן 
אז  שלו  המוח  גלי  כשעוצמת  העובר,  אל  מתאים  מכשור  להחדיר 
!! והנה תוצאות המחקר  הוא בסך הכל במתח של מליונית הוולט.. 
העדכני: "כיצד נקבע מתי מתחילים 'חיי המוח'? אין אנו יודעים די 
על התפתחות מוחו של העובר כדי לקבל תשובה ברורה. למעשה, 
נוכל לבחור כל תאריך למן היום הארבעים בערך אשר בו מסתמן 
המבנה הבסיסי של המוח וניתן להבחין בפעילות מעטה של גלים, 
ועד לשבוע ה-28 עד ה-32, אשר בו קליפת המוח הגדול )הוא חלק 
המוח האחראי לחשיבה( משלימה את התפתחותה" )פרופסור דיויד ליגר, 

המשחקים בחיים, הוצאת מסדה 1983, עמוד 43(.

 
את  המסמל  הרגע   - אחרונות  בשנים   - המדע  לדעת  איפוא  זהו 
המעבר מגוש בשר חסר חיים למצב של אדם בעל תודעה ואישיות 
- בסיומו של יום ה-40, בדיוק בהתאם לדברי המשנה לפני אלפיים 
שנה, שצוטטה לעיל...!! מניין יכלו חז"ל ללא מכשור חדיש ומשוכלל 
בין  עובר  הרי  האחרונות??  שנה  ב-50  רק  שהתגלה  דבר  לדעת 
ששה שבועות הוא סה"כ בגודל 1.2 ס"מ...! משקלו חצי גרם...! והגל 
החשמלי הפועל במוחו הוא אחד חלקי מיליון הוולט...!! זו היא התורה 
ניתנה ע"י בורא העולם היודע את כל סודות  הקדושה שלנו, אשר 

הייקום.

בת זוגו של האדם 
על פי היהדות והקבלה

אב תש"ע  גיליון מס' 7

לעילוי נשמת נפתלי בן שמעה ברזילי, שמואל משה בן אסתר טוטיאן, משה בן שרה בן-פורת, ת.נ.צ.ב.ה.

Mhbp52@etrog.net.il                                             054-848 6661

אור עליוןאור עליון
יו"ל על ידי ארגון להפצת יהדות "נשמת כל חי"

בס"ד

לעילוי נשמת
יוסי יוסף חיים בן שושנה זצ"ל

נלב"ע י כסליו תש"ע ת.נ.צ.ב.ה.

לרפואת עדיאל בן לילי הי"ו
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו רפואה שלימה בעיניו 

ושלא יזדקק לניתוח

אם אתם מעוניינים 
שאברכים ילמדו פרקי משניות
לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו,

התקשרו ל  052-7688483
ניתן לקבל חומר על חשיבות הלימוד לעילוי נשמת הנפטר

ארגון נר תפילה

]1[

לפניכם מאמר בקשר למציאת הזיווג, לכבוד "ט"ו באב", 
זמן המסוגל למציאת הזווג, כדברי הגמרא )תענית כו,ב(.

באפשרותכם לצפות בהרצאה הנ"ל "בת זוגו של האדם", וכן בהרצאה "מציאת הזיווג" )מדריך למציאת זווג 
מתאים(, מפי עורך וכותב העלון הרב מנשה בן פורת שליט"א, באתר "הידברות".



יש לשמור על קדושת העלון ולהניחו בגניזה

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של הבחור היקר והחשוב נעים ההליכות, מופת לרבים, 
נוח לשמיים ונוח לבריות, מסביר פניו לזולת, אהוב על הבריות

ליעד הראל בן  ציון ואסתר מזרחי ז"ל
שירת כקצין ביחידה קרבית בצנחנים, שימש כמאבטחם האישי של ראשי ממשלות ישראל. 
נהרג בקיצור ימים ושנים בתאונת דרכים סמוך ליישוב ביתר ביום כ' כסלו תש"ע  ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שמעון בן רחל
נלב"ע כו אב
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

מרים מלי 
בת חנה  

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת 
תמר בת 

פרחה

ולהצלחת 
אליהו פנחס 

בן דבורה 
ברוחניות ובגשמיות

א. אמרו חז"ל: "מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי 
אחר  עומד  זה  "הנה  עוד:  ואמרו  המקדש".  בית  של 
בית המקדש, שנשבע  כותל מערבי של  כתלינו, אחר 
לו הקב"ה שאינו חרב לעולם". ומקום הכותל המערבי 
סמוך לבית קדשי הקדשים, שמכוון כלפי בית מקדש 
זה  מקודש  במקום  והמתפלל  ברקיע.  מעלה  של 
כמתפלל לפני כסא הכבוד של הקב"ה, שמשם פתח 

פתוח לרוחה לשמוע ולקבל תפלתם של ישראל. 

ב. לכן מנהג שלומי אמוני ישראל שמתפללים ושופכים 
שהוא  המערבי,  הכותל  ליד  ורחשם  לחשם  צקון 
שריד בית מקדשינו, ואשר נוסד על ידי דוד ושלמה. 
להתעורר  ה'  בחצרות  לבאים  גורמת  המקום  וקדושת 
ולהתפלל  יה,  שלהבת  אש  ברשפי  קודש  בהתלהבות 
בתפלה  דעתו  המכוין  ואשרי  וביראה.  באימה  בכוונה 
זכה וברה לפני השי"ת, שאז מובטח הוא שלא תשוב 

תפלתו ריקם. 

להראות חיבה ואהבה במקום הקדוש הזה אלא להקב"ה לבדו. אולם 
מותר ומצוה לבנים לנשק את ידי אביהם או רבם, אחר עלותו לקרוא 

בתורה.

לא  או בשעת התפלה,  וקורא תהלים  המערבי  בכותל  כשיושב  גם  ט. 
ישים רגל על רגל, שהוא דרך שחץ וגאוה.

י. מה טוב להתפלל בכוונה בכותל המערבי, כדי שתעלה תפלתו למרום, 
והרמז לזה "אזנים לכותל". 

בתוך  יד  להכניס  הכותל  יד  שעל  למתפללים  מותר  יא. 
ומותר לאיש לא טהור,  הסדקים שבין נדבכי הכותל. 
קרי,  ובעל  זב  כגון  מגופו,  יצאה  שהטומאה  אפילו 
שם.  להתפלל  הכותל  יד  על  טבילה,  בלי  להיכנס 
וכן הוא הדין לאשה נדה או יולדת לפני טבילתה. 
כי הכותל המערבי הוא חומת הר הבית, והעומדים 
לפניו הם עומדים מחוץ לחומת הר הבית. ואשר על 

כן מותר להיכנס לשם עם נעלים. 

מאבני  קטן  חלק  אפילו  לנתוץ  שלא  להיזהר  יש  יב. 
הכותל.  אבני  נדבכי  שבין  מעפר  לקחת  שלא  וכן  הכותל, 
אבל מותר לחתוך בזהירות מן העשבים הגדלים בין נדבכי הכותל, 

ולהשתמש בהם לסגולה, ואין בהם שום קדושה כלל.

היום  כולנו  כי  המקדש,  בית  למקום  הזה  בזמן  להיכנס  חמור  איסור  יג. 
בחזקת טמאי מתים, והנכנס למקום בית המקדש וטומאתו עליו חייב כרת.. 
ולכן אסור להיכנס כלל לשטח הר הבית שאין בידינו גבולות בית המקדש 

וסביבתו.

בית  יד. אסור לטוס באוירון או במסוק על שטח הר הבית, שקדושת 
המקדש עולה עד לרקיע.

תכונת  היא  אריה  מזל  לבני  ביותר  הבולטת  התכונה 
"המנהיגות", בדומה לאריה אשר הוא מלך החיות. כושר 
נוכחות  גבוה,  עצמי  ביטחון  כולל  שלהם  המנהיגות 
חזקה וכריזמטית, אנרגיה רבה, וכן יכולת להבחין בצרכי 
ורדיפת  יש להם נטייה לגאווה  הזולת. מאידך, לעיתים 
הכבוד. ככל תכונה אחרת אפשר לקחת תכונה זו לחיוב 
מראים  הם  לחיוב  זו  בתכונה  המשתמשים  ולשלילה. 
בני  את  ומובילים  מייעצים  לאחרים,  הנכונה  הדרך  את 
זו  ואילו המשתמשים בתכונה  עדתם למקומות טובים. 
לשלילה הם שתלטנים, מנהלים את חייהם של האחרים 
לזולת,  מקשיבים  אינם  האחרים,  ברצון  להתחשב  בלא 

מנסים להלביש בכח את דעותיהם על הסביבה. 

כשם  "השמש".  הוא  אריה  מזל  על  השולט  הכוכב 
בן  כך  עולם,  של  חללו  את  בקרניה  מחממת  שהשמש 
סביבו  מקרין  בסביבתו.  ונעימות  רוגע  נוסך  אריה  מזל 
חוזק, אופטימיות, ושמחת חיים. לבן מזל אריה יש צורך 
גדול בנתינה, אך על פי רוב הנתינה תהיה בתנאי שהוא 
תופסת  אשר  לשמש  בדומה  העניינים,  במרכז  יהיה 
האריות  נתינת  לעתים  השמיים.  בצבא  מרכזי  מקום 
נועדה לתועלתם האישית: להאדרת שמם, לצבירת כח. 
של  האמיתיים  בצרכיו  להתחשב  מבלי  היא  ונתינתם 

הזולת. 

של  בהפנמה  להתחיל  צריך  אריה  מזל  בני  של  התיקון 
וכי  לכול,  המקור  אינם  שהם  ובהבנה  הצניעות,  מידת 

לתרגל  להם  חשוב  מהם.  נעלה  עליון  מקור  יש 
גם  אמון  לתת  ולנסות  לזולת,  הקשבה 

העשייה  ואת  האנרגיה  את  באחרים. 
הזמן  כל  לתעל  עליהם  שלהם  הרבה 

לכיוון הזולת, ולא לשם האדרת שמם. 
עליהם לנסות לזכך את סיבת הנתינה 
את  לשים  האפשר  ככל  לאחרים, 
שלו  בזולת  ולהתמקד  בצד,  עצמם 
את  להפנים  גם  עליהם  לסייע.  בחרו 

הישג  שום  דבר  של  בסופו  כי  התובנה 
אלא  אמיתי,  סיפוק  להם  יביא  לא  חיצוני 

רק החיבור הפנימי לרוחניות ולבורא יתברך.

רגשות  עם  והזדהות  לאמפטיה  מפותח  חוש  לאריות 
האחר: לגעת בכאבו ולשמוח בשמחתו. הודות לתכונה 
רגשות  ואף להשפיע על  ביכולתם להשתתף  זו  נפלאה 
הזולת, לעודד את רוחו בעת משבר, להקל מדאגתו או 
המאפשרים  עדינים  חושים  אותם  בשמחתו.  להתחלק 
לו לחוש ולהשפיע על רגשות הזולת גורמים לו להיות 
רגיש  הוא  במיוחד  כלפיו,  שמפגינים  לתחושות  רגיש 
רגישות  אותן.  לקבל  ואוהב  הזולת  ולהערכת  לחנופה 
לבעל  אותו  הופכים  למעמדו,  הגבוהה  הרגישות  וכן  זו 
אישיות פגיעה ורגישה במיוחד, העלולה להישבר עקב 
מה שנתפס בעיניו כיחס לא הוגן. הדרך להתמודד עם 
הקושי הזה הוא להבין כי הערך שלנו איננו תלוי בדעתו 

שהבורא  מפני  לעולם  הגענו  איש.  של  החיובית 
להתקיים  יכול  העולם  שאין  למסקנה  הגיע 
היותנו  מעצם  נובע  שלנו  הערך  בלעדינו. 
בעלי נשמה אלוקית וקשר אישי ומיוחד 
יכול  לא  אחד  אף  האלוקים,  עם  במינו 

לקחת מאיתנו את הקשר הזה. 

כתב המקובל הרמח"ל )הרב משה חיים 
לוצאטו( בספרו "דרך תבונות": למרות 
על  בעיקר  משפיעה  המזל  שהשפעת 
בני  גם  אמנם,  מזל,  אותו  בתקופת  הנולד 
לתקופת  מגיעים  הם  כאשר  כולם  המזלות 
מקבלים  הם  תקופה  שבאותה  הרי  מסוימת,  מזל 
את תכונות אותו המזל. לכן תקופת מזל אריה מאפשרת 
לכולנו להתחבר טוב יותר לסובבים אותנו, לחוש בזרמי 
האנושי  האוקיינוס  בתוככי  המפכים  הסמויים  הרגש 
מחשבה  ולהקדיש  הלב  את  לפתוח  סביבנו.  הסוער 
לאנשים אחרים. בחודש זה בו נחרב בית המקדש בעוון 

"שנאת חינם" זה הזמן המתאים ביותר ל"אהבת חינם". 

הפרק בתהילים שמסרו לנו חכמי הקבלה המתאים לבני 
זה  פרק  לקרוא  המתמיד  קל"ז,  פרק  הינו  אריה"  "מזל 
גורם לפתיחת מזלו. סגולה מהזוהר לפתיחת מזל אריה 
היא קריאת "ביום החמישי" של קרבנות הנשיאים )במדבר 

פרק ז פסוקים לו-מא(.

ג. מצוה לנשק אבני הכותל ולחונן עפרו, שנאמר: "כי רצו עבדיך 
את אבניה ואת עפרה יחוננו". 

ביראת  המערבי  הכותל  ליד  להיכנס  קדושה  חובה  לפיכך  ד. 
כבוד ובכובד ראש, וחלילה להקל ראש כלפי הקודש. ולכן אסור 
אשר  והנשים  נשים.  ובין  אנשים  בין  ראש,  בגילוי  לשם  להיכנס 
מוזהרות ועומדות שבכל הליכתן חייבות ללבוש בגדי צניעות, כל 
בבגדים  יכנסו  לכל  הכותל המערבי,  בלכתן אל  שכן שמוזהרות 

בישראל.  כזאת  תהא  לא  במחשוף,  או  שרוולים,  ללא 
ומצוה להודיען חומר הדברים בלשון רכה.

של  ביקור  לשם  הכותל  ליד  לבוא  אסור  ה. 
טיול או לשם צילום בלבד, וכן אסור בהחלט 
לדבר שם בשיחה בטלה, כי המקום קדוש 
ולשתות  לאכול  ואסור  ולתפלה.  לתורה 
ידי  על  שנתקדש  במקום  הכותל,  יד  על 
רבבות אלפי ישראל לתפלה. וכן יש להמנע 

מלעשן סיגריות על יד הכותל. והמיקל ראשו 
ועישון, עוונו  בשיחה בטלה או באכילה ושתיה 

גדול מנשוא. 

ו. אם עושים ברית מילה או עליה לתורה לחתן הבר מצוה על יד 
הכותל טוב שלא לכבד שם בממתקים ומגדנות, רק מחוץ לתחום 

הסמוך לכותל.

נכון  גלוי,  ונשקו עליו באופן  ז. חייל הנכנס אל הכותל המערבי, 
וראוי להצניע את נשקו מתחת למלבושיו, ולא יראה החוצה מפני 
כבוד המקום, ואם אי אפשר לו לעשות כן בגלל סיבה בטחונית, 

וכיוצא בזה, יש לו לסמוך על הפוסקים המתירים.

ח. אין ראוי לאדם לנשק את בניו או קרוביו בכותל המערבי, שאין 

תכונות בני מזל החודש - מזל אריה
)24 ביולי עד 23 באוגוסט(

הבהרות:  
א. ידיעת תכונות בני המזל שייכות לכולנו למרות שלא נולדנו במזל זה, מאחר וכולנו מקבלים את תכונות אותו המזל  בימים אלו 

     בהם שולט מזל זה. )דרך תבונות(  
 ב. התאריך הקובע לאיזה מזל אתם משתייכים הוא התאריך הלועזי, כיוון שהמזלות קבועים בגלגל השמש, והתאריך הלועזי נקבע על 

      פי מהלך השמש, בניגוד לתאריך העברי שנקבע על פי מהלך הירח. )מפרשי ספר היצירה פ"ה(. 
ט"א

שלי
סף 

על פי פסקי מרן הגר"ע יו

ת ההלכה •
• פינ
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הלכות ההנהגה בכותל המערבי

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה



קוראים

מספרים

כ-13  לפני  התרחש  לכם  שאספר  הסיפור 
שנה, בדיוק כמו בימים אלו - באחד מימי "בין 
המצרים", באזור שוק מחנה יהודה בירושלים. 

בשכונת  בזק  בבנין  עבדתי  הזמן  באותו 
נחלאות, מידי יום הייתה לי הפסקה בעבודה 
למשך שעה אחת בין 13:00 ל-14:00. באותם 
הימים זיכני ה' לעבוד על מידת ההסתפקות 
לקחת  יום  מידי  והחלטתי להשתדל  במועט, 
בהפסקה  יום  ומידי  בלבד,  אחד  שקל  איתי 
נחלאות  משכונת  עולה  הייתי   13:00 בשעה 
בדוכן  פיתות   3 קונה  יהודה,  מחנה  שוק  אל 
של "מאפיית חבה", כל פיתה ב-30 אג' ונשאר 
הייתי  משם  צדקה,  לקופת  אג'   10 אפילו  לי 
חוזר לכיוון נחלאות, נכנס לכולל שבו הייתי 
לומד בשעות אחה"צ - ביהמ"ד "חדוות חיים" 
)בראשות הרה"צ חיים גזית שליט"א( שנמצא 
מתחת לביהכ"נ "עדס", שם הייתי לומד מעט 
ואוכל את הפיתות עם מים וחוזר לעבודה. כך 

הייתה דרכי מידי יום. 

אציין עוד שביום שבת קודש שקודם לאותו 
היום שאני רוצה לספר לכם עליו - התפללתי 

עם  כרגיל 
יונה  הרה"ג 
שליט"א,  רפאלי 
ישיבת  ראש 
השלום",  "פאר 
חילק  והרב 
חוברות  לנו 
של  קטנות 
שמע  קריאת 
המיטה,  שעל 
השחר,  ברכות 

במיוחד  שאומרים  קינות  כולל  חצות,  תיקון 
בימי "בין המיצרים". ובאותה השבת קיבלתי 
"בין המצרים"  יום מימי  על עצמי לומר בכל 
ואת הקינות,  בחצות היום את התיקון חצות 

כמו שכתב רבינו האר"י ועוד. 

באחד מהימים האלו בשעה 13:00 עשיתי את 
יהודה, במחשבה  דרכי כרגיל אל שוק מחנה 
הפיתות  את  ולקנות  חבה  למאפיית  להגיע 
הדרך  בחצי  והנה  שבכיסי.  בשקל  כדרכי, 
בסביבות השעה 13:05 הכנסתי את היד לכיס 
ולא מצאתי את השקל. באותו יום הייתי רעב 

הצטערתי  במיוחד, 
ברירה  ובלית  מאד, 
הכולל  אל  נכנסתי 
הנ"ל  חיים"  "חדוות 
הדרך  בחצי  שנמצא 
ישבתי  שם  לשוק, 
ואמרנו  חבר  עם 
חצות"  "תיקון 
"בין  ימי  כמנהג 
וכאמור.  המצרים" 
מועטות  דקות 
חצות"  "תיקון  באמירת  שהתחלנו  לאחר 
פיצוץ  עוד  לאחריו  ומיד  אדיר  פיצוץ  נשמע 
הבנו  לא  בהתחלה  השוק.  מכיוון  מאוד  עז 
מה קורה, המשכנו באמירת התיקון והקינות, 
צפירות  את  שמענו  התפילות  כדי  ותוך 
וגם  והמשטרות,  האמבולנסים  של  הסירנות 
יצאנו  כשסיימנו  מיד  מסוקים.  של  קולות 
לראות מה קרה? והתברר לנו ע"י עובר אורח 
-שהיה לו רדיו טרנזיסטור- שהיו 2 מחבלים 
מזוודות  ובידם  נפץ  חליפות  לבושי  ימ"ש 
אחד  כאשר  בשוק,  עצמם  פוצצו  והם  נפץ, 
הפיתות  לדוכן  סמוך  בדיוק  התפוצץ  מהם 

של "מאפיית חבה", אותו דוכן בו הייתי אמור 
לקנות את הפיתות, וכל זה קרה בדיוק באותה 
הרגע שבו הייתי אמור להיות שם ולקנות את 

הפיתות, בדיוק בשעה 13:10!!.

את  שהבנתי  לאחר  נוסף!  ופלא  נס  והנה 
ועכשיו...  לכיס  ידי  את  הכנסתי  שקרה,  מה 
שהשקל  התברר  השקל!!  את  בכיס  מצאתי 
אז  המכנסיים.  של  הכיס  בבטנת  התחבא 
קלטתי והבנתי את גודל הנס הגדול שה' עשה 
לי, בורא עולם החביא לי את השקל כדי שלא 
ישתבח שמו  אמשיך הלאה למיקום הפיצוץ. 
לעד, איזה השגחה פרטית על כל אדם ואדם. 
קינות  אמרתי  לא  הפעם  לכולל,  שוב  נכנסתי 
אלא שבח והודיה לה' יתברך על הצלתי. "הודו 

לה' כי טוב כי לעולם חסדו"   

יורק  לניו  שעברה  מאיראן  יהודיה  אישה 
יצחק,  אמנון  הרב  מפי  שמעה  באמריקה, 
ללכת  החליטה  ראש,  בכיסוי  חייבת  שאישה 
יום  ראש.  כיסוי  עם  בחוץ  וגם  בבית  גם  תמיד 
ושכחה  לעבודה  מהבית  במהירות  יצאה  אחד 
לשים כיסוי ראש, היא לא יכלה לחזור לביתה 
בתוך  היה  והמפתח  עליה  נסגרה  שהדלת  כיון 

החליטה  לעשות?  מה  וחשבה  חשבה  הבית. 
להתקשר למקום עבודתו של בעלה כדי שיביא 
יד  "תשימי  לה:  אמר  בעלה  המפתח.  את  לה 
ותלכי לעבודה". אך האישה סירבה  על הראש 
מפתח.  לי  שתביא  עד  זזה  לא  "אני  ואמרה: 
ולהביא  עבודתו  את  לעזוב  מוכרח  היה  הבעל 
לדירה  הבעל  כשהגיע  בדיוק  לאשתו.  מפתח 
מקום   - התאומים  בנין  את  שפוצצו  שמעו 
העבודה של הבעל. "בזכות הצניעות בעלה ניצל 

ממוות".

הנכבדים!  הקוראים  מכל  מבקשים  אנו 
אנא שלחו לנו סיפורים אישיים שיש בהם 
מסר, לקח, מוסר, ובעזרת השם נפרסם את 

הסיפורים שנמצא לנכון לפרסמם. 
   mhbp52@etrog.net.il -אימייל

טלפון 0548486661

אנא שלחו דברי חיזוק ועידוד לכותבת הנכבדה ואנו נעביר את הדברים לכותבת, 
]3[כמו כן בחודש הבא נפרסם מכתבים שיש בהם מסר לכלל הקוראים. אימייל- mhbp52@etrog.net.il   טלפון 0548486661 

מכתבים למערכת

נפלאות הן דרכי האל

צניעות 
תציל 
ממות

מכתב נרגש
למערכת

סיפור אישי מדהים שכתב לעלון שכני היקר ר' דניאל גיל הי"ו )לפרטים 050-4125990(: 

סיפור ששלח לנו הקורא הנכבד ר' רמין 
כהן הי"ו מקרמאנשא שבאיראן

לכבוד הרב בן פורת מנשה ובני משפחתו!

יישר כח על העלון שהוצאתם לקראת חג 
השבועות. פשוט "נדבקתי" לעלון ולא יכולתי 
להפסיק מלקרוא בשקיקה את הכתוב. ממש 
תענוג וגם מרגש מאד. העלון כתוב בצורה 

מכובדת, עניינית ואיכותית, פשוט מושלם!! אתם 
חייבים להודות להשם כל יום!! יישר כח!!

משפחת עוקשי
בית שמש

שלום עליכם!
קוראים לי אבי ואני מניו יורק, אני חייב להגיד 
שהעלון שלכם הוא יחיד במינו, ואני מודה לכם 

על התוכן שמתאים לכל הקבוצות. יש אתר שנקרא 
"לדעת" ושם מצאתי מלא עלונים מכל רחבי הארץ, 
ואתה יודע ראיתי את העלון שלכם והתאהבתי בו. 
גם בבית הכנסת יש הרבה רעש סביב העלון, אני 

מדפיס את העלון פה בספרייה, ופה בספרייה 
הציבורית אתה יכול להדפיס עד 20 דפים ביום 

בחינם. 
שתזכו להגדיל את העלון, תודה רבה לכם אני נהנה 

כל חודש.

שלום רב!
אנוכי מקבלת את העלון שלכם מידי חודש וקוראת אותו בשקיקה. אז תחילה אומר תודה, קריאת 

העלון מקרבת אותי בחזרה מידי חודש אל בורא עולם. 

מעולם לא הפכתי להיות כופרת גמורה, מעולם לא עזבתי את הקב"ה. ומאידך, אשקר אם אומר שלא נפלתי והתרחקתי 
כחלק  בבסיס  שבת  נשארנו  פעם  לא  קצינות.  לקורס  יצאתי  לצה"ל  וכשהתגייסתי  יכולתי,  ככל  מצוות  שמרתי  חיי  כל  מאוד. 
מתוכנית ההכשרה. אין צורך לציין ששומרי השבת היוו מיעוט, והיו ניסיונות רבים להביאני לחילול השבת והתעקשתי על זכותי בכל 
דרך אפשרית. למען האמת, ככל שהתעקשו יותר התעקשתי אני בחזרה. כשאמרו שלא אצליח בבחינה כי אני קוראת מבלי שאוכל לשנן בכתב, 
הרמתי את כתפיי ואמרתי שאני בטוחה שיהיה בסדר. ואכן, היה יותר מבסדר, הצלחתי הצלחה מרובה. מבחינתי היתה זו השגחה של הקב"ה.  בינתיים 
הספקתי להשתחרר מהצבא. מסיבה שאיני זוכרת אותה, אולי לחץ חברתי סמוי, שכן כל חברותיי  התרחקו מהדת )הן חברות ילדות והיו אהובות עליי מאוד, אך 
בצבא הן התדרדרו(. ומשום מה, חולשה הביאה אותי לקבל הודעות בשבת, ואח"כ שיחות... וכידוע הדרך למטה מהירה הרבה יותר מטיפוס למעלה. בהתחלה 

עוד הרגשתי לא נעים עם המעשים שלי אבל אח"כ פשוט התרגלתי לחלל שבת. 

הסיבה שאני מספרת את הסיפור הצנוע שלי זה משום שמאז חיי הפכו להיות ריקים, הנפש שלי כואבת מאז אותה תקופה יותר ויותר. נפלתי לדיכאון, איני 
מצליחה לעשות דבר. התקשיתי בכל דבר, אפילו סתם לשבת ללמוד. פעולות פשוטות כמו קימה בבוקר דרשו ממני מאמץ אדיר. החברות שהזכרתי מעלה, 
באיזו שהיא אמתלה כבר אינן חלק מחיי. בקיצור, שום דבר שעשיתי לא צלח. לפני שהתרחקתי מהקב"ה - כל דבר שרציתי וביקשתי בכוונה שלמה התגשם. 

כל דבר!!! ופתאום הכל לא מסתדר, איני מצליחה אפילו ליצור קשרי חברות... משנה לשנה התבודדתי יותר ויותר.
יום אחד, ניסיתי ללמוד לבחינה ולא הצלחתי להביא את עצמי לידי כך. התפללתי בכוונה רבה להקב"ה וביקשתי שייתן לי סימן שהוא איתי שומר ומחזק. 

ביקשתי שהקב"ה יאשר שהוא מקשיב, בכך שיונה תעמוד על אדן חלוני. לא עברה דקה, ומולי עמדו שתי יונים. 
ערב שישי אחד ביקשתי שוב מהקב"ה סימן. בשעת בוקר מוקדמת, חלמתי חלום. סבי )אבי אמי( עליו השלום, בא אליי בחלום כשהוא לבוש כולו לבן 
בוהק. הוא חייך אליי את החיוך המקסים שהתגעגעתי אליו כ"כ, חיבק אותי חזק חזק. אמר: "אל תדאגי הכל יהיה בסדר! אני שומר עלייך! הקב"ה 

אוהב אותך, את נשמה טובה!" ואז חיבק אותי שוב.  

הקב"ה כבר נתן לי כ"כ הרבה סימנים... ואני יודעת שאני רוצה להיות קרובה אליו.. אך אני כנראה לא יודעת איך!! מתסכל!!! מאז, אני מחפשת את דרכי חזרה 
אל הקב"ה, אך חולשותיי מנצחות אותי ואיני מצליחה להתמיד בשום דבר. אני מקווה שאהיה חזקה מול ההרגל הרע שפיתחתי , שכן כפי שאמרתי וכפי שידוע 

לכל אדם העלייה קשה מאוד!!!!
העלונים שלכם עוזרים לי מאוד, שכן אני כרגע נמצאת לרוב בסביבה ממוחשבת ולקבל את זה במייל עושה את זה קל יותר. אז תודה רבה!!! 

נ.ב - כתבתי זאת רק כדי לשתף אתכם בסיפור פשוט שלי כאות תודה והוקרה, ולא לשם פירסום וכדומה.  אם בכל זאת תרצו לפרסם זאת אבקש כי זה יהיה בעילום שם. 
תודה!!! להישתמע וכל טוב!! 
]השם שמור במערכת[



       mhbp52@etrog.net.il-רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך ל

ריבוי  של  הראשון  והגורם  המרכזית  הבעיה 
בין  להתמודד.  הנכונות  חוסר  הוא  הפירודים, 
לא  וההורים  מפונקים,  של  דור  גדל  אצבעותינו 
מבינים את ההרס. ילד צריך ללמוד – "להתמודד", 
מלאים  הם  קשיים,  בחובם  טומנים  החיים  כי 
שטעם  מי  ורק  בהתמודדויות,  עמוסים  מאבקים, 

טעמה של "התמודדות" יחזיק מעמד. 

בנו",  שונא  שבטו  "חושך  אומר:  המלך  שלמה 
את  מלמד  שהשבט  משום  הוא  הטעמים  אחד 
מכות,  דווקא  אינו  "שבט"  להתמודד,  הילד 
"שבט" הוא גם מילים, לדעת לומר את ה"לא", 
על אף שהוא כואב. קשה לאמא ולאבא למנוע 
כי  מבין  שהאבא  כיון  אבל  רצונו,  את  מהילד 
טוב לו ה"לא"-הוא מתגבר ואומר "לא", ועומד 
ולומד  כך הילד לומד להתחשב  ה'לא'!  מאחורי 

לבנות חיים טובים ונכונים.

להפסיד  הילד  את  ללמד  האבא  על  מוטל 
במשחק בכבוד, לא לבכות תמיד כשהוא מפסיד 
הוא  סוכריה",  לך  ניתן  דבר  "אין  מנחמו  ואבא 
יש?!  מה  "הפסדת,  שונה:  סגנון  לשמוע  זקוק 
תצליח!".  הבאה  בפעם  בכבוד,  להפסיד  תלמד 
כמו כן ללמד את הילד לבוא לעמק השווה עם 
חבריו. אם הוא אוהב להצהיר "את ההוא אינני 
או  אופן!",  בשום  עימו  אשחק  לא  כחבר,  רוצה 
מכריז בתוקף "ההוא לא נח לי, לא נעים לי". יש 
לומר לו: "שחק גם איתו! תתרגל לכך שהחברה 
מורכבת מכל מיני טיפוסים ואתה צריך להסתדר 
גם עם אלה שלא הכי נח לך להסתדר איתם! כי 
בחיים תיפגש בכל מיני אנשים שונים ומגוונים, 
ואף אחד לא מבטיח לך שהשכן שיתגורר בדלת 
ממולך יהיה האדם הכי סימפטי. ואם לא תלמד 
לחיות בצוותא גם עם לא הכי סימפטיים תסבול 

סבל רב".

באים אלי זוגות, אני שומע את טענותיהם ואומר 
להם: "תסלחו לי, אתם עומדים להתגרש על זה? 
גם אני עברתי את זה, גם אבא שלך עבר את זה 
מתגרשים  ואתם  עברנו,  כולנו  שלך,  אמא  עם 
התרגלנו  אנו  אחד,  הבדל  מה?  רק  כך?!  על 
להתמודד,  מוכנים  לא  אתם  אך  להתמודדות, 
על  ממש  החוצה  נזרקים  אתם  התוצאות!  והנה 
היה  שלא  בדור  "אין",  על  גדלתי  אני  כלום... 
חולצה  שלבשתי  אחת  פעם  זוכר  אינני  כלום, 
ירש  שהוא  מאחי  שירשתי  חולצה  אלא  חדשה, 
מהאח הגדול. וכיון שלא היה כלום, כדי להשיג  
משהו היה צריך "להתמודד", אם לא התמודדת 
דפנה  זרי  על  הנולד  ילד  אבל  לך!  היה  לא 
ומקבל בכפית של זהב, כשהוא צריך פעם אחת 

להתמודד – מתמוטט, "אני מתגרש!". 

אישה  על  התפרסם  שנה  לשלושים  קרוב  לפני 
כי  שהחליטה  הברית,  ארצות  תושבת  עשירה 
ותרמה  הזרימה  והיא  צה"ל,  זה  שלה  ה"בייבי" 
לה  וערכו  שישים  לגיל  הגיעה  האשה  מיליונים. 
הביטחון.  במשרד  הפתעה,  מסיבת  בארץ  כאן 
צה"ל  במחנות  סיור  לה  ערכו  המסיבה  לאחר 
מה  לך  נראה  "הבה  לה  שאומרים  כמי  שונים, 
עושים עם כספך", הראו לה מטס של מטוסים, 
הציגו  שונים,  קרב  מטוסי  של  ביצועים  מיני  כל 
לפניה ביצועים של צוללת, ביצועים של טנקים 
אותה  לקחו   – שבקצפת  והדובדבן  שונים. 
שלך  החיילים  "איך  לה  להראות  קצינים  לקורס 
חגור  עם  החיילים  את  ראתה  היא  מתאמנים", 
הקופחת,  בשמש  עליהם,  קילו  ארבעים   – מלא 
"מרוץ  שנקרא  מה  ענק  משטח  ולפניהם 
מכשולים", והסבירו לה איך שהם צריכים לקפוץ 
פה ונופלים שם. והנה החיילים התחילו לרוץ, זה 
עולים  ויורדים,  עולים  הופ  והופ  קם,  וזה  נופל 
שפוכים  המקצה  את  וגומרים  ככה,  ויורדים 
לגמרי, אבל ברוך ה' כולם עברו את זה, ואז לקחו 
אותה חזרה למשרד המנכ"ל. בדרך שאל אותה 

שר הביטחון: "נו סבתא'לה נהנית?".

אתם  אבל  פלאים,  פלאי  משהו!  משהו,  "אוי 
אוהבת  כך  כל  אני  האלה  החיילים  מה,  יודעים 
לתרום  מוכנה  אני  שלי,  בלב  כך  כל  הם  אותם 
שם  להם  תיישרו  למערכת,  דולר  מליון  עוד 
שלא  הסבתא  על  צוחקים  אתם  השטח".  את 
מבינה שאם אני רוצה לחשל חייל שיוכל לעמוד 
במראות הקרב אני חייב לחשל אותו ולא ליישר 
לו שטח. צוחקים. ואני שואל מדוע צוחקים, גם 
זה מלחמה  אנו עושים  את אותו הדבר, החיים 
אחת גדולה, התמודדויות בלתי פוסקות, ואנחנו 
לאיזו  ואז מגיעים  הזמן מישרים את השטח  כל 

בעיה ונופלים על המקום.

איפה  בחיים?  הקשיים  "היכן  מהקהל:  שאלה 
ההתמודדויות?"

הרב: אני לפעמים בונה מערכת חיים כלוקח ולא 
כנותן, כך שאני משכנע את עצמי שמגיע לי כל 
עשרים  עם  להתמודד  כח  לי  אין  אחוז,  המאה 
אחוזים שאני לא מקבל, ומיד אני ממשיך לפתח 
אשתי  "בגלל  זה:  סביב  שלמה  תיאוריה  לעצמי 

אני מסכן וסובל!". אני מאוכזב, כועס, רוטן. 
מצבים,  לעבור  בחיים:  להתמודד  לדרך  צא  אז 
להבין שלא הכל אפשרי, לא תמיד משיגים מאה 

אחוז. והשם יהיה בעזרנו.  

מתוך הספר "זכו" סיפורי זוגות בסערות החיים. 
ב"ב, שבט תשסט. באדיבות המחבר

יש לך מושג ?!

קריאת קודש
אחים יקרים! אנו זקוקים לתרומות רבות, 

הגדלנו את כמות העלונים ל-5,000 עלונים, כמו כן 
עלות הנייר התייקר ב-30% והדפוס העלה לנו את מחיר 
ההדפסה. אפשר להקדיש את העלון לעילוי נשמת או 

להבדיל לרפואה ולכל ישועה. 
המעוניינים לתרום להדפסת העלון. כמו כן המעוניינים 

לקבל לביתם את העלון, או מספר עלונים לחלוקה, תמורת 
דמי משלוח בלבד. 

צלצלו  054-8486661
mhbp522etrog.net.il-או כתבו ל

סגולות 
לעם  

      סגולה

את  למצוא  לו  שקשה  למי  סגולה  א( 
)ספר  בכוונה.  הים"  "שירת  שיאמר  זיווגו 

המדות לרבי נחמן מברסלב זצ"ל ערך חיתון(. 

זיווגו  למצוא  לו  שקשה  למי  סגולה  ב( 
שיאמר את "ברכת הלבנה" בכוונה גדולה 
ליום  ובמנין. וסימן לדבר "בתולה נשאת 
תיבות  ראשי  ע"א(  ב  דף  )כתובות  הרביעי" 

"לבנה". )סגולות ישראל בהשמטות(

ג( סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו 
"קרבנות  את  לקרות  עצמו  את  שירגיל 
המדות  )ספר  ז'.  פרק  הנשיאים"-במדבר 

לרבי נחמן מברסלב זצ"ל ערך חיתון(. 

זוכה  )=בכוונה(  בכח  תפלה  ידי  על  ד( 
לזיווגו. )ליקוטי עצות לרבי נחמן מברסלב זצ"ל 

ערך חיתון(

ה( על ידי פגם  הברית קשה למצוא את 
זצ"ל  מברסלב  נחמן  לרבי  עצות  )ליקוטי  זיווגו. 

ערך חיתון(

זיווגו,  את  שימצא  לבחור  סגולה  ו( 
שנוהגים  מה  עבור  חדשה  כוס  שיקנה 
לחורבן,  זכר  החופה  תחת  כוס  לשבור 
וכן יעשה, שישבור כוס זה תחת החופה, 
לבחורה,  וסגולה  ה'.  בעזרת  לו  ויועיל 
שתקנה טלית קטן עבור החתן שיהיה לה 

לחופה.  גדול  טלית  תקנה  או  ה',  בעזרת 
)הרב בן טוב בודק המזוזות(

בת/בן  את  לו/לה  שיזמינו  סגולה  ז( 
תפילת  בסוף  לומר  לו/לה,  ההוגנת  זוגו 
העמידה לפני אמירת "עושה שלום" פרק 
קכ"א מתהילים "אשא עיני אל ההרים". 
הזיווג.  למציאת  תפילה  יאמר  כך  ואחר 
)טעמי המנהגים עמוד תקעד, סגולות ישראל עמוד 

סג(. 

קבר  על  ב"עמוקה"  להתפלל  סגולה  ח( 
התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל זצ"ל 
רבי  התנא  בזכות  זיווגו  לו  ימציא  שה' 
יונתן בן עוזיאל. ]רבי יונתן בן עוזיאל לא 
בלימודו  שקוע  שהיה  מרוב  אשה  נשא 
ולא חשש שיתגבר עליו יצרו, לכן תפילה 

על קברו מסוגלת למציאת הזיווג[ 

זיווגו,  למצוא  לו  שקשה  למי  סגולה  ט( 
התהלים  מזמורי  את  לומר  רגיל  שיהיה 
הללו לפחות 40 יום ברציפות: לב, לח, ע, 

עא, קכד. )סגולות ישראל ערך זיווג(

ארבעים  לומר  הזיווג  למציאת  סגולה  י( 
יום ברציפות "שיר השירים". עוד סגולה 
כלה.  להכנסת  בצדקה  להרבות  אחרת, 

)אביעה סגולות עמוד 144(.

סגולות למציאת הזיווג

ללמוד להתמודד

הרצאות וחוגי בית

המעוניינים בהרצאות מרתקות 
ביהדות וקבלה, במקום מגוריהם, 

מפי עורך העלון 

הרב מנשה בן פורת שליט"א 
מרצה בכיר בערוץ הידברות

מוזמנים ליצור קשר בטלפון
054-8486661 

תיקון "ט"ו באב" 
לזיווג ולכל הישועות

ניצל מניתוח בזכות התרומה לעלון 

אחד ממשתתפי השיעור בשכונת רמות בירושלים, תינה את צרתו בפני, הוא 
לנתחו,  רוצים  הרופאים  ושלום  וחס  בעינו,  נחבל  שבנו  ובכאב  בצער  סיפר 
והוא חושש מכך מאד. הצעתי לו שיתרום להוצאת העלון, וזכות המצווה תגן 
בעד בנו. הוא תרם והקדשנו את העלונים לרפואת בנו. בשבת האחרונה הגיע 
בנו, אשר ברוך  כולו קורן מאושר ושמח ממצב הבריאות של  האב לשיעור, 
השם מחלים ללא צורך בניתוח. האב הכריז בקול רם: "אני בטוח שרק בזכות 
התרומה לעלון, והתפילות שלכם, בני החלים שלא בדרך הטבע, ממש נס!!!". 

מילים של אבא אוהב אשר ריגשו את כל שומעי השיעור. )העורך(

]4[

מזרחי  ששון  הרב  המקובל  )ע"ש  ששון"  "ברכת  כולל  רבני 
כל  עבור  בתפילה  ויעתירו  מיוחד  תיקון  יערכו  זצ"ל( 
הכולל. ולהחזקת  עליון"  "אור  העלון  להחזקת  התורמים 

הקדוש  התנא  של  בציונו  מיוחד  תפילה  ביום 
ובקברות  לזיווג(  )המסוגל  עוזיאל  בן  יונתן  רבי 
רבי  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  שבגליל:  הצדיקים 
מאיר בעל הנס, חוני המעגל, חבקוק הנביא ועוד.

לרגל  הישועות"  ב"סעודת  עבורכם  יתפללו  הרבנים  כן,  כמו 
סיום לימוד חמישה סדרי משנה ע"י רבני הכולל.

מסוגל לכל הישועות: 
לרפואה, לפרנסה, לשלום בית, לזרע של קיימא, ובפרט לזיווג.

  
רבים נושעו! בדוק ומנוסה! 

לתרומות ולמסירת שמות:

054-8486661 ,054-8413979

תתבשרו בקרוב בבשורות טובות. מזל טוב !


