
 

 

 

 

 
הלכות לשון הרע מידי יום  2אמרה לי לקרוא 

 וב"ה הישועה תגיע במהרה.
הלכות  2התלהבתי מאד והתחלתי ללמוד 

מספרו של החפץ חיים, אך בגלל זמני העמוס 
 הפסקתי ופספסתי כמה פעמים.

 2עד שהחלטתי, די! מהיום אני לומדת 
ויהי מה. התחלתי מחדש  –הלכות מידי יום 

באותו יום  –מינו או לא , ותאאת הקבלה

שסיימתי את כל ספר "הלכות לשון הרע", 
 מצאתי את הזיווג שלי!.

  בדיוק ביום שסיימתי ללמוד את כל הספר!".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מספרים על ה'חפץ חיים' שבשנים האחרונות 
לחייו, כשהיה זקן מופלג, נחלשה מאד 

שמיעתו, עד כדי כך שכל מי שרצה לדבר 
 הרים את קולו.עמו היה צריך ל

פעם אחת שאל הגאון ר' מאיר שפירא 
את ה'חפץ חיים': "רבנו, מדוע  מלובלין זצ"ל

לשפר את לא הולך אתה לרופאים על מנת 
אולי יתנו לך מכשיר שיקל עליך  ?שמיעתך

 לשמוע את הסובבים הפונים אליך?".
השיב לו מיד ה'חפץ חיים' ואמר: "דע לך, 

יבור, אלא שאיסור לשון הרע הוא לא רק בד
 גם שמיעת לשון הרע אסורה.

וכידוע, שיותר קשה שלא לשמוע מאחרים 
 לשון הרע, מאשר שלא לדבר לשון הרע.

 ב"ה אני בקיא בהלכות לשון ומשתדל אני 
 
 

 בעצ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

שלא לדבר לשון הרע, אך לא לשמוע לשון 
אין זה ברשותי, אלא תלוי באחרים  –הרע 

 .הבאים ומדברים איתי

לכן, שמח אני בשמיעתי החלשה, שהרי 
כעת אם יבוא אדם וירצה לספר לי לשון 

הרע, הוא יצטרך לצעוק, והרי אדם 
ובכך ניצל  – מתבייש לומר בקול לשון הרע

 אני אף משמיעה אסורה וטוב לי בכך!".
כתב החפץ חיים בשם ה'רוקח' זצ"ל: לכן 

"יתבונן האדם וידע, שבשעה שהוא מספר 
גם למעלה מזכירין לשון הרע על חברו, 

  המלאכים את עוונותיו.
וכן צריך לדעת האדם כי באותם דיבורים 

הוא נותן כח  –האסורים שמדבר האדם 
ואיך לא יתבייש האדם  לשטן לקטרג.

לבקש אחר כך: "אבינו מלכנו סתום פיות 
משטיננו ומקטרגנו", אחר שהוא בעצמו 

 .גרם לזה ע"י דיבוריו
לקראת סוף חייה של הרבנית קנייבסקי ע"ה 

פנתה היא אל בעלה הצדיק, ר' חיים 
שליט"א, ושאלה אותו מדוע יש כל כך 
 הרבה אסונות, תאונות ומחלות בדורנו?

"בגלל שאנשים ה ר' חיים קנייבסקי: השיב ל

 –מנבלים את הפה ומדברים לשון הרע 
 רודפות אותם אסונות וצרות ל"ע. 

 ".יוושעו –ואם יתחזקו בשמירת הלשון 
"נכנסה אליי אשה", סיפרה הרבנית ע"ה, 

לא בנותיה הרבות שבכתה לי מפני אשר "
מוצאות את זיווגן. הראיתי לה את ההבטחה 

 ....."לא ראינו מעולםשל הרב סגל שאומר: 

 .שלא-בית שהתחזקו בו בשמירת הלשון  
 .ראו איזו ישועה בביתם".

הלכות  2היא קיבלה על עצמה ללמוד 
 ימים התארסה בתה הראשונה, 3ולאחר 

 ולאחר חודשיים השניה!.
זוהי סגולה קלה ומופלאה על מנת לזכות 

בכתיבה של שנה מבורכת ומאושרת, עם 
 צרות ל"ע.שמירה מכל האסונות וה

 סגולה שהעידו עליה כל גדולי הדורות!.
 שמירת הדיבור מלשון הרע!.

 
 
 
 
 
 
 בודדים 

 שבביתה יש יש לה 

 
 
 

כל יהודי שעיניו בראשו, מנסה לשפר את 
 מעשיו ועורך חשבון נפש לפני יום הדין.

 )אורות אילים(הצדיק בעל ה'פלא יועץ' כותב 

עושים תעניות,  שבעבר היו הצדיקים 
 ונות.שלג ויחודים לצורך כפרת העו ילוגלג

 אך אנו בדורנו החלש, צריכים לרדוף אחר 
עצות קלות אך בעלי עוצמה המסוגלים 

 עוונות רבים. עללכפר 
בעלת כח ועוצמה  אחת,ישנה סגולה 

שהעיד עליה ה'חפץ חיים' זצ"ל ואמר 
 שהיא טובה מכל הסגולות. 

 ומה היא אותה סגולה?

"אדם המקבל על אומר ה'חפץ חיים': 

)וזאת שמר מדיבורי לשון הרע יעצמו לה

ל זוהי טובה מכ – ע"י שלומד הלכות לשון הרע(
 .הסגולות שמחפשים אנשים להצלחה

בשמיים אין  –שהנזהר מלקבל לשון הרע 
 מקבלין עליו קיטרוגין".

חודש אלול התחיל ועדיין לא לקחת עליך 
 חיזוק שיגן עליך ביום הדין?

 ..אמר הצדיק הרב יהודההרי לך העצה: 

 .."כל מי שלומד הלכות זאב סגל זצ"ל:
  -שמירת הלשון, ומי שמפיץ את הרעיון
 .-של שמירת הלשון ומי שתורם מכספו

...... ה'חפץ חיים' –למען שמירת הלשון 
 .........!".בעצמו יהיה מליץ יושר בעבורו

אדם שמקבל על עצמו ללמוד בקביעות 
 2בכל יום  ,ובל"נ לפחות עד יום הדין

החפץ חיים בעצמו  –הלכות לשון הרע 
 הופך להיות לו למליץ יושר ביום הדין!.

פרה נ. יוסבשוילי: "קיבלתי מכתב סי
מאשה שחוותה ישועה של ממש בדבר, 

 "הוב 32אני בת  וכך הם דבריה: "שלום.
 חודשים. 3-התחתנתי לפני כ

לפני כשנתיים הייתי בעמוקה. התפללתי 
שם מכל הלב וביקשתי למצוא את הזיווג 

שלי. ביציאה מעמוקה, החלטתי ללכת 
. לקבל ברכה מהרבנית קנייבסקי ע"ה

הרבנית קנייבסקי ע"ה קיבלה אותי בחום 
 וכששמעה שאני זקוקה לישועה בזיווג

 
 
 

מספר ימים לאחר מכן, הלכתי לרבנית 
הלכות לשון  2שאמרה לי לקרוא בכל יום 

הרע. בשל חוסר זמן, התחלתי פעמיים 
לקרוא את ההלכות והפסקתי.  בפעם 

השלישית החלטתי שאני לא מפספסת אף 
ימתי את הספר "הלכות יום. ובדיוק כשסי

 לשון הרע" פגשתי את הזיווג שלי!!
 

גאולה  :ה ופרנסההצלח ה,העלון מוקדש לרפוא
 'משפ ששון רות, עידן אברהם בן רות,בת דבורה, 

, אנה בת רותי בת ברכה ,, ישראל בן גיטהבן אהרון
 .ת מאירובחפקורוטה ומשסופיה, משפחת 

 סאלי בן רות. זיווג הגון:
 .סיגלית בת מזל זרע של בר קיימא:

 ,יוסף חיים בן תמרשמחה בת פרי,  :ילוי נשמתלע
  עובדיה שמואל יוסף בן ה"ה פרץ,  ,אוריאל בן מזל

 -  ת.נ.צ.ב.ה  -  . בן שמחה     

 .222-738-22חשבון בנק דואר 
 
 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


