
 רבי מרדכי מלכוביץ זצ"ל היה אומר, שאסור ליהודי לדאוג שום דאגה בחייו, מלבד דאגה אחת שהיא מותרת.
 ".מדוע אנחנו דואגים!... –ומהי אותה דאגה המותרת? ענה צדיק ואמר: "מותר לנו לדאוג 

 ה' עוזב אותו, כי הוא לא מאמין בו. –דואג, סרה ממנו ההשגחה הפרטית כי דאגה זה היפך האמונה, וכשאדם 
 ולכן, זו הדאגה היחידה שצריכים לדאוג: למה אני דואג? למה אין לי אמונה? למה אין לי אמונה 

 שאני בידיים טובות? למה אין לי אמונה שה' משגיח ושומר עליי במאה אחוז?
 ם, עליו להזדרז ולקנות את מידת הביטחון בקב"ה, אדם שרואה שיש לו דאגות בכל מיני דברי

 שעל ידה הוא ינצל מהכל. והעיקר להשיג את האמונה הוא ללמוד אמונה ולהתפלל לה' שנזכה לאמונה.
 (250-0062222-)שעריו בתודה אין מאושר יותר בעולם מאשר אדם המקבל את כל הנהגת הבורא עמו בשמחה וברצון!.

 המלמדנו כמה כל חיינו תלויים רק בחסדי הבורא וברחמיו. פני כחודשיים בדיוק,לישנו מעשה מדהים שאירע 
  .לקראת סופו של חודש ניסן התשע"ב, לאחר חג הפסחהיה זה 
 בשכונת 'מוסרה' בסמוך לבניין עיריית ירושלים. אירע נס גדול

 השבת, הבחין ילד חרדי אותה בשעות אחר הצהריים של 
 פץ אלקטרוני משונה ומכשיר ח היו:בשקית מוזרה שבתוכה 

 . , המונחים יחדיו בשקיתטלפון סלולרי
 הילד הקטן והתמים שיחק במכשיר, והביא אותה לבני ביתו, 

 המתענגים מקדושתה של השבת. 
 רק אז, התברר גודל הנס: ההורים בחנו את תוכנה של השקית 

 משטרתהזעיקו מיד את כוחות  , ולכןוגילו שמדובר בחפץ חשוד
 ים לאיזור.ירושל

 כל איזור שכונת 'מוסרה' בירושלים נסגר לתנועה. 
 כבדה, נלקחה השקית החשודה לחצר הבית של  תחת אבטחה
 ידי כוחות המשטרה.-המשפחה על

כעבור שעה קלה יצאו חבלני המשטרה והודיעו בתדהמה שבשקית הזו אכן הונח מטען חבלה מסוכן שיכול לסיים 
"שהילד הקטנטן והתמים ניתק את  הודיעו חבלני המשטרה, ,הנס הגדול הוא" "אךאת חייהם של אנשים רבים. 

החוטים באורח פלא, תוך כדי שהוא משחק עם המכשיר!!!", אמרו השוטרים לאב הילד, "במו ידיו, מנע 
 ילדיכם אסון גדול בעיר ירושלים!".

וק את החוטים הנכונים ובכך "הילד הקטן ניתק בתמימות רבה בדיגם השוטרים שהגיעו למקום היו המומים: 
 .(תודה לעופר מקסימוב'כיכר השבת',–)המאמר פורסם בתקשורת החרדית ניטרל את המטען ומנע אסון גדול בירושלים".

כן, כן לפני כחודשיים בדיוק, בזמן שכולנו התענגנו לנו על סעודה שלישית, ילד קטן מחליט ב'אקראיות' רבה, 
 ת, והוא מצליח לנטרל פצצה כחבלן משטרה מוסמך ומציל מאסון כבד.להזיז כמה חוטים שמצא בתוך שקי

היתכן כדבר הזה? הלא זה רק מראה לנו את השגחתו של בורא העולם עלינו בכל רגע, גם כאשר אנו הולכים 
 שלווים ורגועים, איננו יודעים עד כמה הבורא שומר עלינו ומציל אותנו כל רגע.

ים רבותינו ז"ל, בכל רגע בחייך אתה מושגח ומנוהל ע"י בורא העולם, כי אתה "אין בעל הנס מכיר בניסו", אומר
יהודי, הבן שלו הנבחר מכל מילוני בני האדם הנמצאים בעולם, ואם רק תדע כמה שהוא דואג לך ושומר עליך, 

 .לא היית דואג מעולם כל חייך, אלא תמיד היית בוטח עליו ומקבל באהבה את כל גזירותיו והנהגותיו
 לטב עביד )לטובה עושה(", ואם בכל זאת קשה לאדם ומר לו, –"כל מאן דעביד רחמנא )כל מה שעושה הבורא( 

הוא יכול לפנות אליו בכל רגע ולשפוך שיחו לפניו ישירות בכל מקום שבעולם, ולהגיד לו: "בורא עולם, אבא 
עזור לי  –עליי כל כך ומגן בעדי  רחמן, אני יודע שאתה שומע אותי, ואני מאמין באמונה שלימה שאתה שומר

לקבל גם דבר זה באהבה גמורה ולהאמין בך בלב שלם. עזור לי להיות בשמחה בכל מצב, ושלא אהיה חלילה 
 ככפוי טובה ואטבע בעצבות, כי אתה אוהב אותי תמיד ולעולם אין רע יורד משמיים"!.
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 לרפואה פרנסה

הרב עובדיה  :והצלחת

יה. הרב יוסף בן גורג

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 

 דליה בת ברוריה, ,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

 ן יונה.עמליה, שלום ב

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  אלה. ישעיהו בן יצחק.

 בת נוסרת יצחק בן עליזה.

בן אנגלינה. אפרים בן יוסף 

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

אליהו מאיר בן סימי  קלמי.

. עובדיה כהני איפרגן,

 בת שמחה.לואיזה עליזה 

 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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מותר להחזיר סיר אל הפלאטה האם  (1

 ?בשבת, לאחר שהסרנו אותו מהאש
מעל האש בשבת, והתבשיל  סירהנוטל  *

 אם הוא תבשיל :מבושל כל צרכוכבר 
מותר לו להחזיר את התבשיל   -יבש שרובו

על פלאטה, או על גז מכוסה בפח או 
אזבסט, גם אם התבשיל נתקרר, וגם אם 

 הניחו על גבי קרקע.
אסור  -( )נוזלי ואם הוא תבשיל שרובו מרק

  :לו להחזירה על הפלאטה, אלא אם כן
ת בו, התבשיל עדיין חם בחום שהיד סולד( 1
על גבי קרקע, אלא  סירוגם לא הניח ה( 2

הניחו על גבי כסא או שלחן או שיש במקום 
 .שרגילים למזוג שם את האוכל, ולא להניחו

אבל אם התבשיל פושר, או שהניח  -
התבשיל על גבי קרקע או במקום שדרך 

אין  -סיר להניחו שם אחר סיום השימוש ב
 על גבי פלאטה.  סירלהחזיר ה

האשכנזים מקילים להחזיר תבשיל  ואחינו *
לח כל שלא נצטנן לגמרי, אפילו אם אין 

היד סולדת בו. ולשיטתם צריך שיהיה 
בדעתו בעת שהסיר את הקדרה מעל האש, 

 להחזירה אחר כך, ושהקדרה תהיה בידו.

*** 
 מותר למצוץ ענבים בשבת?האם ( 2

למצוץ בשבת  יש מחלוקת האם מותר *
ה שבהם, וכן בפיו מן הענבים את המשק

למצוץ בפיו את המרק מתוך הבשר, או את 
 היין מתוך פת ששרו אותה ביין. 

, אחר שאין דרך והעיקר כסברת המתירים
סחיטה בכך. ואף האוסרים לא אסרו אלא 

כשהוא דרך יניקה שאוחז הענב בידו ומוצץ 
 .מהענב, ואינו שם אותה בפיו

 
 

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

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

 מאכל הוא ומותר
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 הפכי חיסרון ליתרון
בכל דבר אפשר למצוא יתרונות, גם באופי שמרגיז אותך מאוד 

ומעורר אותך לביקורת. אם תגלי את החיוב שבדבר, ממילא 
 תימנעי מן הביקורת עליו.

גם סבלני וארך לדוגמה: אם בעלך אטי לטעמך, הוא בוודאי 
אפיים. בקשי אפוא ממנו להשתמש בתכונותיו אלו ללימוד עם 

ילדכם המתקשה; לחלופין, אם בנך מלא מרץ וכוחות, גייסי אותו 
 לשטיפת הרצפות במים, לעבודה בגינה 
 או לארגון חברת תהילים, במקום לנזוף 

 בו שוב ושוב על שאינו נח אף דקה אחת.
 ק ממר, נחוצה מחשבה כדי להוציא מתו

 אך הרווח שיפיקו כל הנוגעים בדבר 
 כדאי בהחלט.

 את השיטה הזאת למדנו מיעקב אבינו. 
 כאשר הוא הוכיח את שמעון, אמר לו: 

 ,"אחלקם ביעקב, ואפיצם בישראל"
 ומפרש רש"י: "אין לך עניים, ומלמדי 

 תינוקות אלא משמעון, כדי שיהיו נפוצים". 
אה אותם להריגת אנשי אמנם נמהרותם של שמעון ולוי הבי

שכם, אך יעקב אביהם ראה כי נמהרות זו דווקא עשויה לשמש 
 את בני שמעון בחינוך ילדי ישראל. 

הוא ראה במעשה גם מסירות נפש וקנאות, ועל כן בירכו שיזכה 
 להפנות את כוחותיו אלו למשימה החיובית של חינוך הבנים.

פריעה לה, סיפרה לי אישה מלאת מרץ, שעדינותו של בעלה ה
 אך היא החליטה לראות בה את הצדדים החיוביים. 

 בחכמה רבה היא כיוונה אותו ללימוד הלכות ממונות, כי ידעה
 

 

 !לקבלת התפילותסגולות 
ה "נתינת פרוט :ספר ה'זכירה'כותב  (1 

לצדקה לפני כל תפילה, פודה את הנותן מכל 
 .מקטרג המונע את קבלת התפילה"

סגולה נפלאה " חת"ם סופר:כותב ה (2
שתתקבל התפילה ביותר, ע"י שיעמוד סמוך 

לאיש צדיק לינות מזיו אורו, וטוב לצדיק וטוב 
 לשכנו".

אדם המתנהג " :אומרים גדולי ישראל (3
פילותיו מובטח לו שכל ת –במידת הסבלנות 

 יתקבלו ויעשו פירות".
 

 
 כותב הצדיק ר' אהרון ראטה זצ"ל: (4
ההולך בדרך ונתקל באשה בלתי צנועה, "

מובטח לו  –ומסיר את עיניו שלא להביט בה 
שכל תפילה שישא וכל בקשה שיבקש באותו 

 רגע תתקבל בשמיים".
ששמע מפי אמר הצדיק ר' זאב חשין זצ"ל:  (5

נגלה אליו, שאחד  צדיק גדול שאליהו הנביא
מארבעת התיקונים הגדולים ביותר לעוונות 

האדם הוא: לומר את כל ספר התהילים 
ואז כל אשר  –ברציפות ובעמידה ביום שבת 

 יבקש מהבורא יתרבך לאחר אמירת ספר  
 התהילים ישמע ויתקבל ב"ה!".   

 - 30-4737075 – מתוך 'עצה ותושיה' -           

. 
 7דברך ואור לנתיבתי'  הפסוק: 'נר לרגלי 

 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, 

 ".ר את תלמודורחמים שיזכו
  הצדיקים:לימוד התורה מבסגולה לזכרון  (7
 "לצייר במחשבתו את דמות רבו או צדיק". 

 -30-4737075 – '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 ותו היוםא
 (.'אורחות יושר')! ביהמ"ק לא היה נחרב –החורבן 

 
 

 

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

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

המשכין  "אדם 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".

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

 הטלית מצילה אותו  –וכהלכה בתמידות 

 ?להניח מרק על הפלאטההאם מותר ( 2
בשבת תבשיל מרק  לולתת אפי מותר *

צונן על גבי פלאטה חשמלית שאינה מבושל 
פועלת, ובמשך השבת תדלק על ידי שעון 

 שבת, והמחמיר תבא עליו ברכה.
*** 

 ?תת קוביות קרח במשקהל( האם מותר 3
או לבחוש בכף שלג או ברד לרסק  אין *

הנמצאים בכוס, אפילו כשהם מנחים בתוך 
 משקה.

לנענע הכוס אשר בו  מותרומכל מקום 
 .שיהיו נימוחים מהר יותר השלג והקרח כדי

ליתן קוביות קרח על פירות כדי  מותר *
 .לקררם, אף שהקרח נפשר

 שאסורדין הקרח כדין השלג והברד, * 
לרסקו כדי שיזובו מימיו. אבל מכל מקום 

לשבר חתיכת קרח גדולה לכמה  מותר
 כוס מים או יין.לחתיכות קטנות כדי שיתנם 

 לשפוך מעט מים על מיתקן מותרכן ו
קוביות קרח כדי שיוכל להוציא משם את 

 .הקוביות
ליתן קוביות קרח, או חתיכות שלג  מותר *

או ברד לתוך כוס של יין או של מים, והם 
 נימוחים מאליהם.

מי שלא ראה את אביו או את רבו, או  *
אחד מקרוביו או ידידיו, במשך שלשים יום, 

והם חביבים עליו מאד, כל שהוא שמח 
ך לברך ברכת שהחיינו בשם צרי -בראייתם

, אף על פי שהיה אתם בקשר ומלכות
טלפוני או בקשר של מכתבים בתוך ל' יום. 

וכן הדין באמו או אחיותיו, או שאר 
 .קרובותיו ששמח לראותן אחר שלשים יום

*** 
 פרטי הלכות לקראת חג השבועות!

בשר  )חג השבועות( מצוה לאכול ביום טוב *
מי ו ,חת החגבהמה לקיים בזה מצות שמ

שאינו יכול לאכול בשר בהמה מטעמי 
יכול לקיים מצות  - בריאות או כשרות
 שמחה בבשר עוף. 

 . במידה ראויה וכן ישתה יין לשמחת החג
בגדים בצוה לשמח את הנשים מ *

 ממתקים.ותכשיטים נאים. ואת הקטנים ב
 
 

ראוי להם, בקליות ואגוזים מגדנות 
 וממתקים.

 
 
 

ודם שאנו מקילין , נתבאר בסעיף הק
מהסלאט, כל שכן כאן שמחשבתו  ליהנות

היתה להיתר, ומלאכת מחשבת אסרה 
 תורה. ובלבד שלא יערים

 
 

 

 

 

שיישוב הדעת הוא תכונה חשובה לדיין, שהרי עליו לפסוק  
נות ולא בפזיזות. הבעל אכן הצליח בלימודיו ונעשה לאחד במתי

 .!הדיינים החשובים בעולם
אישה אחרת, שבעלה פצצת מרץ, אמרה לי: "נכון שלפעמים הוא 
מתפרץ, אבל הוא גם מצחיק אותנו כל כך. הוא משמח אותי ואת 

הילדים, לוקח אותם לטיולים מעניינים, מספר להם סיפורים ולעולם 
 ".אינו מתעייף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רעות על הבעל, על הילד או על השכנה, הם מתמלאים גם 
  אשרבהרגשה רעה. כיום ידוע כי יש זיקה הדדית בין הגוף לנפש, וכ

הנפש מלאה ברע היא משפיעה את הרע על הגוף וחלילה גורמת 
כאשר אנו מוציאים מעצמנו מסרים חיוביים, הם ולהיפך, מחלות. 

 ם נעימים יותר. צובעים את חיינו בגווני
הביקורת גם מעייפת ומתישה. אדם שמרבה לבקר הרי הוא כעובד 

לראות את השלילה ולהעיר הערות. כאשר נרפה  –במשרה מלאה 
 בגופנו ונפשנו!מן הביקורת נגלה כי חיינו נעשו רגועים ושלווים 

 

נזכור כי הדבר תלוי בנו. אם נבחר 
להתבונן במעלות נמצא אותן בקלות 

 .והביקורת שלנו תפחת
 נזכור כי הביקורת מזיקה גם למבקר

אדם קרוב אצל עצמו. אם נבין ונזכור שגם 
נימנע  -האומר את הביקורת ניזוק ממנה 

 מלבקר.
מחשבות ודברים רעים יוצרים מציאות רעה. 

ביקורת בהחלט כלולה בקטגוריה של ה
דברים רעים, ולכן היא מזיקה לנו ופוגעת 

 כאשר מוחנו וליבנו מלאים במחשבות בנו.
 
 
 

מודע לדברים שהיא  ךהמעידות על היות
 תכננה לעשות.

 למד להקשיב ולשאול שאלות. *

הקדש לה תשומת לב, בלא שתתבקש על  *
 ידה.

בזמן שיחה איתה, אל תסיח את דעתך  *



 . אמו הצדקת מהורהרת ולא רגועהש
שאל לפשר הדבר, וגילה את ההצעה שהציע 

 לאשה.שישא את בתו  לה אביו החורג,

"אני רוצה קם החפץ חיים אל אמו ואמר לה: 
יודע אני  .להתחתן עם בתו של אבי החורג!

שאם אסרב להצעה זו, יגרם ריחוק ומריבה 
בינך לבין בעלך החדש, לכן אינני מסכים 

לשמוע על שום הצעה אחרת, אתחתן רק 
ובלבד שתוכלי,  –עם בתו של אבי החורג 

אמא יקרה, לחיות בשלום ואהבה עם בעלך 
 הדהים החפץ חיים בהצהרתו. החדש!",

אמו של החפץ חיים נדהמה מדבריו והודיעה 
זאת לבעלה הטרי. החפץ חיים נפגש עם בתו 

של אביו החורג, ולאחר שראו שיש בניהם 
 התאמה, נקבע מועד לחתונה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
חיו של החפץ חיים, לא אהבו כלל וכלל את א

כל הנעשה: זיווג זה לא צחוק! להסכים 
שנים  01-להתחתן עם אשה שמבוגרת ממך ב

זה מוגזם! ויותר מכל, הרי ממה יתפרנסו, והרי 
רוצים אנו שהחפץ חיים יגדל בתורה ויצליח 
ולא יצא לעבוד, והרי אבי הכלה הוא חסר 

ירים אמצעים, יחסית לעומת בנות העש
 אחינו הקדוש.הרבות המתחננות להינשא ל

בלב שלם ובדעה מאוחדת החליטו לפוצץ את 
החתונה ולא לתת לעריכת החופה להתבצע, 

 כל זאת אך ורק לטובת אחיהם הצדיק!.
: במקומו הגיע יום החתונה והכל היה מוכן

השולחנות נערכו, המנות בושלו והחופה 
 נישואיו של –הוקמה בשביל הרגע הגדול 

 על בתו של אביו החורג. 'חפץ חיים'ה
האח הראשון, יצא מעירו רכוב בעגלה וסוס, 

לעבר החתונה, כדי להביא לביטולה, והנה 
בדרך שקעה העגלה והסוס בדרך ולא יכלה 

 להמשיך.
האח השני, יצא גם הוא מביתו בדרך לבטל 

את החתונה, והנה בדרך עצר אותו שוטר 
 שעות רבותמקומי לבדיקות רבות שגבו ממנו 

 
 

  

מי בדורנו לא מכיר את החפץ חיים, 
הלא הוא ר' ישראל הכהן מראדין זצ"ל 

רה' שעד היום הוגים בחיבור ה'משנה ברו
 שערך וכן בהלכות לשון הרע שכתב...

חפץ 'היודעים אתם כיצד ואיך קיבל ה

 זיווגו? זצ"ל את 'חיים
החפץ חיים היה כבר מגיל קטן יתום 
מאביו. אמו המסכנה נותרה לבדה, 

ולאחר זמן מה התחתנה בשנית עם גבר 
 אחר, שהיתה לו בת מאשתו הראשונה.

, 01והנה, כאשר הגיע ה'חפץ חיים' לגיל 
חיפשו בעבורו בני משפחתו אשת חייל 

צדקת וכלילת המעלות, שתרצה לזכות 
 יאיר את עם ישראל.בתלמיד חכם ש

הצעות רבות של שידוכים הוצעו לר' 
ישראל, עשירים רבים דפקו בדלת ביתו 
והתחננו שיקח את בתו לאשה והם יהיו 

 רבות.שנים מוכנים לתמוך בו 
מתפלל היה ? הקטן ומה עשה החפץ חיים

ומבקש מבורא עולם שישלח לו את 
 .מכל ההצעות הרבות זיווגו הראויה לו

והנה, באותם ימים, ניגש בעלה החדש 
של אמו של החפץ חיים ואמר לה: 

"אשתי היקרה, רואה אני שבנך הוא 
עילוי גדול ומוצלח ב"ה ועשירים רבים 

 חתן לבתם.היות רוצים אותו ל
יש בת שהגיע לפרקה  ,כידוע ,אך גם לי

פץ אני כבר מזה כמה שנים למצוא וח
לה חתן תלמיד חכם, ירא  שמיים ובעל 
מידות, אך לא מצאנו לה עד כה חתן, 

 בערך. 71וכיום היא כבר בת 
חשבתי על רעיון נהדר, אולי נחתן את 

הבת שלי עם בנך, ובכך השמחה של 
שנינו תהיה שלימה, והאיחוד והקירבה 
, בנינו יגדלו עוד יותר? מה את אומרת?"

 שאל בעלה הטרי בהתלהבות גדולה.
אמו של החפץ חיים חשבה על העניין 

 ר בני המשפחה.אוסיפרה זאת לאחיו וש
אחיו התנגדו בכל תוקף להוצאת שידוך 
זה לפועל וטענו: "הרי היא גדולה ממנו 

שנים, ואביה איננו עשיר שיוכל  01-ב
 לתמוך בחפץ חיים בהמשך חייו. 

עצום,  אחינו הצדיק הוא תלמיד חכם
אשר מנבאים לו כולם עתיד גדול, ולשם 

כך צריך הוא בת עשירים, בכדי שיוכל 
 ".  , ללא עול כספיללמוד בשלווה ובנחת

 01היה נער בן שהחפץ חיים זצ"ל, 
 השוקד על תלמודו בהתמדה רבה, ראה 

 
 
 
 

 החתונה, והנה בדרך עצר אותו 
 שוטר מקומי לבדיקות רבות שגבו 

 .זמן יקרממנו 
לאחר כמה שעות הגיעו האחים למקום 

החופה למרות העיכובים, אך הנה הם 
רואים שהחופה נערכה והחתונה כבר 

הבינו שאם כל הם לקראת סיומה.. מיד 
אחד מהם נתקע בדרך, הרי מה' יצא זאת 

 ו זיווגו של החפץ חיים.שזה

שכל לעת זקנותו אמר החפץ חיים זצ"ל, 
מה שזכה ללמוד והרביץ תורה ברבים 

ולחבר חיבורים כה גדולים שיזכו את עם 
ישראל, זה רק בזכות אשתו הצדקנית, 

שגדלה בבית פשוט וחסר אמצעים, ולכן, 
גם אחרי הנישואין, לא דרשה היא ממנו 

תמיד שום דבר מענייני העולם הזה ו

הסתפקה במועט ובמה שהיה נמצא 
 בנחת. בבית, וכך יכל הוא לשבת וללמוד

"אם הייתי מתחתן עם אחת מבנות 
אמר  העשירים הגדולים שהוצעו לי",

הרי שאשתי היתה רגילה החפץ חיים, "
לחיי תפנוקים שאינה מסתפקת במועט, 

ולאחר שהיתה נגמרת שהותי בשולחנו 
בוד כדי של חותני, הייתי צריך לצאת לע

להביא לאשתי את כל התפנוקים שהיתה 
רגילה אליהם כל חייה, ובכך לא היו 

יוצאים לאור ספרי ה'משנה ברורה' 
וה'חפץ חיים' של הלכות לשון הרע, ובכך 

ראיתי כמה הזיווג היה כולו לטובתי 
 ולשם שמיים!".

רואים אנו כיצד מתנהל כל מסלול שידוכו 
מיים, של אדם ממרומים לפי הנגזר לו בש

 וכל שעליו לעשות הוא לא להיות בררן!.
הסטייפלר הקדוש, ר' יעקב קנייבסקי זצ"ל 

כתב שבחורים רבים דוחים ואף יכולים 
לאבד את זיווגם בגלל גאוותם שרוצים 

מישהי מושלמת וכלילת המעלות: יופי, 
 עושר, פקחות, וכל מי שפוגש לא טובה לו.
כמה חבל עליהם שמפסידים את שנותיהם 

פות! ואשריהם של הבחורים התמימים הי
לוקחים מיד בת ישראל בעלת מידות, ש

 בלא לבדוק בשאר דברים.

בעיקר מה " הוסיף הסטייפלר ואמר:
יראת א.  -שצריך לחפש בשידוך הוא 

שיהא הולך . ג. מידות טובות. ב. שמים
יתר הדברים  על הדרך )מתאים(.

שמחפשים זה מעצת היצר, כי אי אפשר 
   ."המעלות באדם אחד לחפש את כל

 
 
 
 

 כל שידוך מודרך ומושגח בהשגחה פרטית מופלאה מאת בורא העולם להביא לאיחודם של הנשמות התואמות.            
 .זה דבר טוב, אבל כל זה רק כאשר הולך, אבל כאשר לא הולך, חייבים לוותר על כך כסף ויופי: "הקדוש אמר הסטייפלר   

 ".ם בבית חלילהומידות טובות אי אפשר לוותר על זה בשום אופן, כי בלי מידות הרי זה גיהנ אבל                  

 , וחזר על כך כמה פעמים.1



 

 

 

 

 
והנה, לפתע באמצע קריאת התהילים, סגר 

ר' אהרון ראטה את התהילים ופסק 
מלהתפלל. מיד הבינו כולם, שכנראה אותו 

כל רק הצדיק יאדם נפטר מהעולם, דבר ש
 לדעת בקדושתו העצומה.

 ,שאכן ,ובאמת, לאחר שעה הודיעו בעיירה
 נפטר לבית עולמו.אותו תלמיד חכם 

והנה, לאחר כמה שנים, היה זה שוב בחול 
המועד סוכות, ביום האושפיזין של יוסף 

הצדיק, קרא לי אבי בדחיפות ורצה לספר לי 
 על חלום שחלם הלילה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הדבר היה חריג מאוד, כי אבי הקדוש לא 
 היה נוהג לספר בדרך כלל על חלומותיו.

ש ואמר: "הלילה ואז פנה אליי אבא הקדו
 חלמתי על קבר שעולה ממנו עשן. 

ושאלתי מיד בחלומי: של מי הקבר הזה?, 
ומשמיים הודיעו לי שזהו קברו של אותו 

תלמיד חכם שהתפללת עליו לפני כמה שנים 
 ".תושנפטר ביום זה, והיום הוא יום אזכר

ואמר: "ביקשתי רשות , המשיך אבי הקדוש
של אותו מהשמיים להביא אליי את נשמתו 

 תלמיד חכם, שכן חפץ אני לדבר עמה.
משמיים נתנו הסכמה, והנה בחלומי הגיעה 

נשמתו של אותו תלמיד חכם ושאלתי אותו: 
'כיצד יתכן שרואה אני שעשן עולה מקברך? 

 21והרי משפט רשעים בגיהנום הוא רק 
חודש בלבד? והרי עברו שנים רבות מאז 

 פטירתך ועדיין עשן יוצא מקברך!".
ד פנתה אליי נשמתו של אותו תלמיד חכם מי

בחלום ואמרה: "דע לך ר' אהרון הקדוש, 
שלמרות שהייתי תלמיד חכם ועמקן גדול 
בתורה, אך הייתי פוגם מאוד בכל ענייני 

הקדושה )שמירת העיניים והיסוד(, ולכן אין 
לי מנוחה בעולם האמת ומענישים אותי על 

 כך רבות בעולמות העליונים!". 
פר לי אבי הקדוש באותו יום", המשיך "כך סי

 האדמו"ר 'משומרי אמונים' שליט"א וסיפר.
"לאחר מכן, התיישבנו באותו יום של חול 

המועד חג סוכות בסעודה, ואבי הקדוש בכה 

 

 
מיד פנתה אליי נשמתו של אותו תלמיד 

 לך, רבי הקדוש,"דע חכם בחלום ואמרה: 

שלמרות שהייתי תלמיד חכם ועמקן גדול 
בתורה, אך הייתי פוגם מאוד בכל ענייני 

בעוה"ז,  הקדושה )שמירת העיניים והיסוד(
ולכן אין לי מנוחה בעולם האמת ומענישים 

 ". אותי על כך רבות בעולמות העליונים!
 ממשיך האדמו"ר משומרי אמונים ומספר:

נו באותו יום של חול "לאחר מכן, התיישב
המועד חג סוכות בסעודה, ואבי הקדוש 

בכה רבות על אותה נשמה המסכנה, ולקח 
מכל משתתפי הסעודה נדבות יין כדי 

 ".ותיקן אותה לערוך תיקון  לאותה נשמה

 ידועיםסיים האדמו"ר שליט"א ואמר: "
שביום ה'יארצייט'  דברי האר"י הקדוש,

ים, ופה )אזכרה( של האדם דנים אותו בשמ
היה בדיוק ליל אושפיזא של יוסף הצדיק. 

ואותו תלמיד חכם שנפטר, אני בעצמי 
הכרתי אותו, וקראו לו גם 'יוסף', ודנו את 

יוסף על מידת היסוד ועשן עולה מקברו, 
 בליל האושפיזין של יוסף הצדיק".

כתב האר"י הקדוש, שאדם הנזהר ביותר 
 זוכה שהקב"הבשמירת עיניו ומידת היסוד, 

מאיר את מזלו, והוא מושך על עצמו 
 השפעות טובות ללא סוף.

ז"ל,  כיוון שמזלו מבורך, כותב רבנו הארי
פרנסתו מתברכת ביותר, ואין מחלות 

 יכולות להתקרב אליו.
ובפרט בדורנו, שהשומר על בריתו ועל 
עיניו, זוכה להשגות נשגבות ולברכת ה' 

 והצלחתו בכל מקום אשר ילך.
ול עד מאוד בעולמות כי עניין זה גד

העליונים, שאפילו אם היה אדם תלמיד 
חכם, אך לא נזהר בדברים הללו ולא עשה 

 סובל הוא רבות בעולם האמת. –תשובה 
ומצד שני, מי שמתגבר ומתקדש למרות 

כל הקושי העצום בדור כמו שלנו, זוכה 
להיות במדרגות של צדיקים עליונים 

ת מהדורות הקודמים, וברכותיו מתקיימו
 ותפילתו נשמעת בשמיים כאחד הצדיקים!. 

 
 

 (., אתר 'אמונה'פורת-הרב יוסף צ. בן) 

 
 גכע

יהי רצון שנישמר מכל אכילה אסורה ונזכה 
 כרון מאת ה' אמן ואמן!ילהצלחה וז

 
 
 

כדי לקבל דף צבעוני ומפורט על נקיות 
 הפירות והירקות וצורת בדיקתם:

כותב הצדיק הקדוש, ר' אהרון ראטה 
זצוק"ל, בספרו 'טהרת הקודש': "ותדע 

 ר מסוים.אחי, כי כל דור נשלח לתקן דב
באיזה  ךשהיצר מתגבר עליואם תראה 

או באיזה עבירה ונותן  "ומידה רעה ח
 - בזה כל כחו תמיד להכשיל את האדם

כי בסיבת זה הפגם נולד האדם, בזה ידע 
וזה תכלית ביאתו לעולם לתקן זאת 

 .ויתגבר בכל כחו על היצר בזה
כך אם תראה שהיצר מנסה להחטיא את 

ע שזהו תיקון כל הדור בחטא מסוים, ד
 של כל הדור".

"ובדורנו", כותב ר' אהרון ראטה זצ"ל 
שנה, "התיקון  07-על דורו שלפני כ

שנשלח הדור לתקן הוא בשמירת 
העיניים והיסוד, המביא את כל צרותיו 

ואסונותיו של האדם, ומצד שני, מזכה 
 את השומרו בברכה גדולה ממרום".

מספר הרב יעקב בר חנן שליט"א: "ישנו 

שה נורא ששמעתי מהאדמו"ר משומר מע
אמונים שליט"א מירושלים, בנו של 

הצדיק הקדוש, ר' אהרון ראטה זצוק"ל, 
 :וכך סיפר לי בעל 'טהרת הקודש'

גר עם אבי  יתילפני שנים רבות, כשהי
היה זה  ר' אהרון ראטה זצוק"ל, הקדוש,

זמן של חול המועד סוכות, יום האושפיזין 
 של יוסף הצדיק.

 יום, אבי הקדוש, התפללבאותו ה
 כהרגלו,בבכיות ובדמעות נוראות שלא 

 וכל הסובבים לא הבינו מהו פשר הדבר.
שישנו יהודי תלמיד חכם  ,עד שהתברר

ולמדן גדול, החולה במחלה קשה בעירנו, 
שמצבו החמיר ובאותו היום הגיע למצב 

 של סכנת נפשות. 
ר' אהרון ראטה העתיר עליו אבי, 

 פה לישועה. בתפילות רבות וצי

לאחר מכן, הלך אבי הקדוש לבית 
המדרש עם חסידיו והחל לקרוא עימהם 

בדמעות, תהילים על אותו יהודי תלמיד 
 חכם.

 
 

 
, ככה בכללות הדור כשרואים שהיצר 

מקשקש ומתגבר באיזה פגם אחד 
להחטיא את העולם אז תדע ותשכיל כי 

 בזה תלוי תיקון כללות הדור.
 
 
 
 

הילה בת חנה , אסתר  העלון מוקדש לרפואת:
 .בת מרים, יעקב בן רינה  ,ניסים בן שרה 

  , מרים בת          בת מזל יתסיגל לזרע של קיימא:
 . אביגיל

 
 
 
 
 .זצ"ל 

 .117-087-17חשבון בנק דואר 
 
 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

 


