
כל דבר שעושה האדם בחייו מספר פעמים ברציפות, הוא מתרגל אליו ומאבד את ההתלהבות והשתוקקות אליו, 
 אכילת ארוחה דשנה.מלבד דבר אחד, אותו עושה האדם שלוש פעמים ביום במרץ ובהתלהבות, והיא: 

 אוכל מסוגנן וטעים.הכנת בל האדם התלהבות וחשק רב ואף משקיע בבכל פעם שמגיעה שעת האכילה, מק

 מה הסיבה לכך? מדוע יש באדם תאווה והתלהבות לאכילה למרות שרגיל הוא לאכול כבר שנים רבות?
 את התשובה לכך חשף הבעל שם טוב הקדוש ואמר: "דוד המלך אומר בתהילים: 'רעבים גם צמאים

 טבע הקב"ה טבע באדם שמרגיש הוא תאווה לאכילתו –בדבר  נפשם בהם תתעטף', ויש סוד גדול
 השייכות ובמשקה המגולגלות במאכל ישנן נשמות קדושות שוזאת מפני בכל פעם מחדש שמרגיש רעב, 

ן אלו המושכות וה קונןיעל מנת שיזכו לת מתעטפות בתוך המאכל של האדם, והן וקשורות לשורש נשמתו
 אווה, כל מנת שיבוא לאוכלם ולתקנם.את נפשו של האדם וגורמות לו לת

ם קשורות יהבמאכל –בני האדם "רעבים גם צמאים", אך הם אינם יודעים שזה מפני ש"נפשם בהם תתעטף" 
 נשמות המיוחסות לנשמתם המשוועות שיבוא האדם ויאכלם 

 לאט ובלא תאווה ובליעה, ובפרט שיברך עליהם בכוונה רצויה 
 א, וכך יקבל שכר על האכילה.ויכוון לאכול לשם עבודת הבור

 מסופר על האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל שנפטר למעלה משנה, 

 "אינני מבין כיצד אפשר להרגיש  פעם אחת אמר לתלמידיו:ש
 וכך היתה דרכו תמיד לומר  ,הנאה גשמית בעת האוכל?"

 לתלמידיו לברוח מתענוגות האכילה ולכוון בשעת האכילה 
 את הבורא. לשם שמיים, שיהיה כח לעבוד 

 אף באחת הפעמים אמר לבנו: "כואב לי לראות כיצד בחתונות 
 מסתובב מלצר ושואל כל אחד איזה אוכל הוא אוהב ובוחר. 

 מדוע עושים מכך עסק? הרי צריך לאכול לשם שמיים ולא לשם
 , ומדוע מתלבט האדם כל כך מה לאכול בחתונה?".הנאת הגוף

היה מוריד את הממרח שהיתה מורחת לו על הלחם כדי לא להינות  בילדותוכבר אמו הצדקת היתה מספרת ש
 )מהעלון 'עקבתא דמשיחא'( .!מהעולם הזה

ומובא בספר חסידים )סי' מו(: "מעשה באדם אחד שמת לפני זמנו כמה שנים. לאחר שנים עשר חודש נתגלה 

 "בכל יוםבחלום לאחד מקרוביו. שאל אותו קרובו: "איך מתנהגים עמך בעולם שאתה שם?", והשיב לו הנפטר: 

דנין אותי על שלא הייתי מדקדק לברך ברכת 'המוציא', ברכת הפירות וברכת המזון בכוונת הלב, ואומרים 
 לי: 'להנאתך נתכוונת' ולא אכלת לשם שמיים".

לברך על  בא "והריניטרם האכילה, אשר בחלקה הוא כותב:  תהצדיק ר' אהרון ראטה זצ"ל חיבר תפילה מיוחד

הנין לכבודך, וזכני שלא אתמשך אחר התאוות הבזויים והמאוסים, ואזכה לזבוח נטילת ידיים ולברך ברכות הנ
להברות  ה'תאוותי ולקדש עצמי במותר לי שלא לאכול ולשתות דרך רעבתנות וגרגרנות. והריני אוכל לשם 

 ..".גופי שיהא בריא וחזק לעבודתך יתברך וימשך לנו כח ובריאות לאיברנו וגידנו, שיהיה בנו כח לעבוד אותך
וכך מספרים על צדיקים רבים, ביניהם ר' חיים פלאג'י זצ"ל שהיה יושב בסעודתו לעיתים במשך שעות, ואומר 

 )'קדושת ישראל', הרב לוגאסי( מזמורים רבים ומכוון רבות שבא לאכול לשם ה' ולתקן את הנשמות המגולגלות במאכל.

 – ילה, והיאת האכ"ועצה גדולה להתגבר על יצרו שלא להיות להוט אחר תאוו: 'שולחן הטהור'וכתב בספר 
 היצר.  ברשות הוא  פלוכשמביאים לפניו איזה מאכל או משקה, לא ימהר לחטוף ולברך ולאכול, כי אז נ

, כמה שנים, ואם לא אכוון ואתקן הנשמה נהאולי יש איזו נשמה במאכל הממתי חשוב מעט טרם האכילה:אלא י
שלא לחטוף תכף בפה, ובעוד בכפו  –ול , לכן תברך בכוונה ועיקר גדבשמיים ותצטער נורא אז תידחה הנשמה

 ."ואז וודאי יהיה ה' בעזרך –יבלענו אלא תעיין באיזה ספר או תאמר כמה משניות, וכן תפסיק באמצע האכילה 
 נחשב לו הדבר בשמיים כאלף תעניות! –וכתב הראב"ד זצ"ל שהמפסיק אפילו לרגע קט בשעה שנהנה מאכילתו 
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לרפואה פרנסה 

: הרב עובדיה והצלחת

יוסף בן גורגיה. הרב 

מ"ס  שמעון בן בכריה.

מנשה ואורה אחיאל. מ"א 

 מיכאל וציפורה אחיאל.

מרים בת גליה. אבישי  מ"ס

דוד בן ברכה, ברכה בת 

צילה בת  דורה דבורה. 

 יעקב בן לינדה.ברכה. 

משה חיים בן מרים, יעקב 

עילום שם לביאת בן מלכה. 

הילה, לאה ומרים  המשיח,

בנות ליאורה לריסה. 

ליאורה לריסה בת זבו 

זוליחו. רחל, יעל ופנינה 

 בנות אירנה איסטט.

שולמית בת חתון, ברוך בן 

 .גוריגה 

 

רפאל בן   – לזיווג הגון

יעקב ויהודה בני מרים, 

מלכה, יהודה צבי בן 

, חנה אנה בת רעיה דבורה

 .ורותם בת גאולה

 

שלום  -זרע בר קיימא

, שרון בן מלכה, בן יונה

 פרידה בת עמליה.
 

הרב  -נשמת-לעילוי

מ"ס  ,יעקב חי בן מרגלית

מלכה בת , צדוק בן נור

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 

אנגלינה.  בן עליזה. יוסף בן

אפרים בן רחל. ר' יצחק בן 

טופחה, ר' שמעון בן סאסי 

סופיה, גבריאל בן סמינה. 

אסתר 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.

רחמים  שמעון בן זוהרה.

, ל בן טובהייא בן צ'חלה.

איריס בת מלכה ועמרם בן 

, שרה , דוד בן זינתאיזה

 .שמואל בן טובה לאה

סלימה סניורה בת רחל, 

 ניסים בן ויקטוריה.
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 ?בשטר ממוני בשבת ייןעלהאם מותר 

שטרי 'אסרו חכמים בשבת לקרוא ב (1
, שפירושם, כל מסמך או בשבת 'הדיוטות

 וכן קריאת אגרת שלום. מודעה ממונית
שטרי חוב, בשבת ב אסור לעייןולכן, 

חשבונות של העיריה והחשמל, חשבונות 
 מכתבים.הבנקים, חוזה של שכירות, ו

 .ואסורים בטלטולמוקצה ינם הושטרות אלו 

*** 
 ?לקרוא מודעות של מצוההאם מותר 

בשבת את המודעות  מותר לקרוא (2
מודעה של זמני  כגון: ,העוסקות בעניני מצוה

תפלה והשיעורים, הרצאות והספדים, 
 דומה.ומציאות ואבידות וכ

אך מודעות העוסקות בעניני מסחר, אפילו 
מסחר בעניני מצוה כגון מכירת אתרוגים או 

 . אין לקוראם בשבתספרי קודש, 
)אף של ולכן כשיש מודעות של מסחר 

 כון נ – בלוח המודעות שבבית הכנסתמצוה( 
 .ב שבתבמפה מעראותם שהגבאים יכסו 

*** 
 ?לקרוא שמות של רחובותהאם מותר 

  שנהגו להקל לקרוא בשבת בשלטים מה (3
 
 

 הרשום בהם שמות הרחובות,
 

קליעתה.  ולא להתיר]כדי לעשות צמות[, 
לקלוע בשבת את השערות  אסור וכן

בהנחת סיכות מיוחדות הגורמות שהשערות 
 יהיו מגולגלות כמו בקבוקים קטנים. 

 לקבץ את השערות המפוזרות  מותראבל 
 
 

גומי או  ולתקנן ביד, או לקשרן בסרט
 בקשת וכדומה

 
 
 
 

לא שנא אם נזכר בברכת אתה חונן, לא 
שנא אם נזכר בברכה אחת משאר הברכות, 

באמצע השיבנו או רפאינו, יגמור אותה  כגון
ברכה שהתחיל בה, ויחזור לשל שבת. בין 

בערבית בין בשחרית ובין במנחה. אבל אם 
טעה במוסף והתחיל באתה חונן, פוסק 

באמצע הברכה, ומתחיל ''תכנת שבת''. 
ואף אם נזכר אחר שהגיע לרצה, אומר שם 

 תכנת שבת וכו', וחותם מקדש השבת.

*** 
 להפריד דפי ספר שנדבקו? האם מותר

שלא בשעת דפי ספר שנדבקו זה בזה,  (3
 - אם זה במקום שאין שם אותיות :עשייתן

 בשבת כדי לקרוא בו.  מותר לפותחו
 יש אומרים – אבל אם נדבקו במקום הכתב

יש לזה סמוכין הרשום בהם שמות הרחובות, 
 והנח להם לישראל במנהגם., בהלכה

 מותר לוהמהלך בדרכו בשבת, כמו כן, 
לקרוא את השמות של החנויות והפירמות 

 והמחמיר תבא עליו ברכה.שלהם, 
אך לעיין בלוח זמנים של האוטובוס או 

הן אם מעיין בלוח זה  ,אסור –הרכבת 
 בתחנת האוטובוס, והן בביתו.

*** 
 ?להסתגל בתמונות בשבתהאם מותר 

תמונות -להסתכל בשבת באלבום מותר (4
משפחתי, או בתמונות רבנים וגדולי תורה. 

לקרוא את שם הרב הכתוב  מותרוכן 
לתלות בדפנות  מותרבתחתית התמונה. וכן 

הסוכה תמונות של רבנים, וכן פסוקים וכדו', 
 ב.אף שקוראים בהם בשבת וביום טו

*** 
 ?לנשים לקרוא בספרי בישולהאם מותר 

שגם הנשים לא תקראנה  נכון להחמיר (5
בשבת בספרי בישול, אף אם הן נהנות 

על  ותבכת מקריאה זו. וכן אם מתפרסמות
בעיתונות ]החרדית[ בענינים אלה,  בישול

 .שהנשים לא תקראנה בשבת נכון להחמיר
 
 
 
 כתבות אלה. 

*** 
 ?להתבשם בשבתהאם מותר 

על גבי  )כבושם( ריח טוב תלת אסור (6
וכדו', משום מוליד ריח, ובגד מטפחת 

]שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה 
 בשבת[.  מלאכה חדשה

לזלף ריח טוב על הפנים והידים,  מותראך 
גם  ומותרשאין דין מוליד ריח בבשר האדם, 

 לזלף ריח טוב על שערות הראש או הזקן.

  *** כין סודה בשבת?האם מותר לה ***

ידי -סודה בשבת על-מי לעשות מותר( 7
סודה "או  "סיפולקוס"הכלי המיוחד לכך 

 שבת." ובלבד שיעשה זאת לצורך סטרים
 
 

, ואין בזה שום חשש לא של עובדין דחול, 
ולא משום נולד, ולא משום מכה בפטיש. 

 ובלבד שיעשה זאת לצורך השבת
 
 

גרביים ונעליים, שרשום עליהם מספרים או 
אותיות, ובמשך זמן לבישתם וההליכה בהם 

ללובשם  מותר - האותיות נמחקות ונעלמות
 בשבת, ואין בזה איסור מוחק כלל.

 
 
 
עדיף שלא יטבול בכלל בשבת מאשר ו

 

 

 

 

שלום הרב, לפני החתונה אני ואשתי היינו חברים מאוד טובים, 
: אנחנו לא בשנים הראשונות לנישואין 3-אך משהו מוזר קרה ב

אני לא יכול לומר משהו מבלי שאשתי תתפרץ  .מסתדרים
כשאני רואה שהיא עושה משהו לא נכון ואני מנסה לתת עלי. 

 רוני. לה עצה ולכוון אותה, היא כאילו יוצאת מדעתה.

לפני החתונה, קשר של "חברים טובים" עם וני, ר : שלוםתשובה
מחויבות ואף אחד לא 'יושב לך על הראש'. אין  ,אשתך היה כיף

 אבל זמן איכות של חברים לא מוכיח את 
 עצמו 'תחת אש'. וכידוע, חיי נישואין הם לא 

 , זה הרבה מעבר. שחקמ
 לפני הנישואין, שמרת על התנהגות נאותה, 

  –אך ברגע 'שהלחם כבר היה בסל שלך' 
 מה הפלא? מי רוצה אך התחלת לבקר אותה, 

 שכל הזמן יבקרו אותו? שייתנו לו עצות וינסו 
 להסביר לו שהוא לא עושה טוב? ומי קבע 
 בכלל כי מה שאתה מציע זה הדבר הטוב? 

 מצטער, אבל "פקעת  חשבת על זה, רוני?
 עצבים", קרי אשתך, זו תוצאה של 'עבודה' 

 ביקורת לאשה מוציאה אותה מדעתה!.שלך, של ביקורת. 
אני מאמין שזה הדבר האחרון שהיית רוצה לעשות ושיקרה 

בקשר ביניכם, אבל אתה הורס את הדימוי העצמי של אשתך 
התפקיד שלך הוא להיות בעל אוהב, לא שום דבר במו ידיך. 

 ר ולא שופט.אחר. אשתך צריכה בעל מבין, לא מבק
וכשהיא נאמרת  ביקורת הורסת את הביטחון העצמי של האדם!

פעם היא גם מכרסמת חלקים מנשמתו של האדם,  פעם אחר
 מהדימוי העצמי שלו. וככל שהוא מאבד את הביטחון והדימוי 

 

 

 ! )'עצה ותושיה'(לדאגות ודיכאוןסגולות 
סגולה להסרת " :'ימלט נפשוכותב ה' (1  

דאגות, לומר מיד אחר ברכות השחר ללא 
הפסק: "מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של 

 ('תפילות סגוליות'ישראל". )הובא ב
שאינו חש בטוב,  אדם" :ת חיים'לכותב ה'תה( 2

הן מחמת מחלה גופנית והן מחמת צער ועוגמת 
ראה : "את הפסוק , יאמר בדבקות ובכוונהנפש
חטאתי", ובזכות ושא לכל " ", ויסיים:ועמלי עניי

 ".ואהפזה ישלח לו הקב"ה מזור ור
 בשם הצדיקים: אור השבת''כותב ספר  (3

 , לאכול דבר חםאוןכי"סגולה נגד עצבות וד
 

 
 וכן אם יכול לשתות משקה חם(במוצאי השבת )

 ויאמר: "חמין במוצאי שבת מלוגמא".
אדם שחש " :כותב ה'חובת האדם בעולמו' (4

יקדיש  – עצבות או בשחיקה, תשישות, דיכאון
מספר דקות מידי יום בהם ימנה ויפרט את 

 החסדים שעשה עמו ה' יתברך עד עתה. 
ויבקש ממנו שימשיך בחסדיו  יודה לה' עליהם

עמו. תוך סמן קצר ביותר הוא יחוש בכוחות 
 שמחה וחיות שיציפו אותו".

 :, ערך 'ביטול גזירות'אמר ה'האח נפשנו' (5
 "השרוי בצער או דאגה מהעתיד יאמר פסוקים 

  ".הפתחים בשמו ' בתהיליםמפרק קיט   
 

 
רשיות השבוע שניים מקרא ואחד לקרוא את פ

 מאריכים לו ימיו ושנותיו". –תרגום 
מבואר  )תענית פ"ד, ה"ב( בתלמוד הירשלמי (5

שאדם המקפיד להקדים ולומר 'שלום' לחבירו 
יזכה לאריכות  –עוד לפני שהם מספיקים לומר לו

 ימים, וזו הסיבה שר' חנינא האריך ימים.
ת אמן "המאריך בעניי כתב השל"ה הקדוש:( 6

זוכה  –כשיעור זמן אמירת 'אל מלך נאמן' 
 ".לשנים טובות וארוכות

"אדם  כתב הספר 'חרדים' בשם ה'מרדכי':( 7
 המקפיד ליטול ידיים למים אחרונים טרם ברכת 

       מאריכים את חייו". –המזון    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
צנעת חתיכת אפיקומן בביתו, הינה סגולה ה

 לשמירה ופרנסה טובה".
 האומר את אגרת ר' שמשון מאוסטרופולי כל  (6
 . זוכה להגנה כל השנה! –זצ"ל בערב פסח   

 -מתוך 'עצה ותושיה' ואתר 'אור עליון'  -     
 
 
 

 אמצע
 הצדיק בעל ה'שומר אמונים' זצ"ל:כתב 

 

 

 

 
העצמי שלו הוא הופך לחסר סבלנות, פקעת עצבים, אדם שלא הכי 

 .נעים להיות בחברתו, אבל בהחלט לא באשמתו!

ביקורת, בחיי הנישואין, היא כמו חול טובעני, קל ליפול לתוכו, 
 קשה מאוד לצאת ממנו.

רוני, מרגע זה ואילך אתה צריך להחליט שאתה לא מבקר את  
 אם היא הביקורת נראית לך מוצדקת או לא.אשתך יותר, בין 

 ותאמר לה  תאכל, תחייך, –אם אשתך שרפה את ארוחת הערב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ת הללו, לקרוא את ספרו אני מציע לך, כדי להגיע לתוצאות היפו
  .מדריך מעשי לשלום בית –בגן השלום  –של הרב שלום ארוש 

חיי נישואין וביקורת לא הולכים ביחד! חקוק זאת בליבך ובמוחך 

 ואל תשכח את זה לעולם.
ע לכם לגבי פעילות הספורט שאתם אוהבים, נכון לעכשיו אני מצי

לא לעשות פעילויות שיש בהן תחרות, משחק של אחד מול אחד. 
עשו משהו אחר, הימנעו מדברים שיכולים לגרום ריבים או ויכוחים 

 ב אליעזר ברוידארממני ה                                              מיותרים.
 

  .טעים כזהשבחיים שלך לא אכלת משהו 
ואם, חלילה, עולות בראשך מחשבות על 

גירושין, אני מבטיח לך שהקשר הבא יהיה 
אף אישה לא יכולה לסבול את גרוע מאוד. 

 העובדה שבעלה מבקר אותה, כל שכן
מבוקר עד לילה בטענה שהוא רק מנסה 

. כמובן, אם היא לתת לה עצה טובה
 מבקשת עצה והדרכה, זה כבר סיפור אחר.

אני  שנה את הגישה, לא את האישה.
מבטיח לך שתוך זמן קצר תראה את 

 השינויים המדהימים בחיי הנישואין שלך 
 
 

 ובאשתך. אני מציע לך,
 
 
 
 

ח רוחני, הייתה בעיה עם אחד מאנשי הצוות, 
אשר באופן קבוע, אם הוא אמר יום ההוא 



לי כסף לקניית נעליים חדשות?  מהיכן יש
צ'קים לא היו לי, הכרטיס אשראי נבלע, וכל 

עם כרטיס ₪  5מה שנשאר בידי היה רק 
 כך היה המצב פעם.'חופשי חודשי' בלבד. 

אך ידעתי שאם אשתי מבקשת שאקנה 
סימן שזה רצון ה'  –נעליים והדבר מפריע לה 

שאקנה עכשיו נעליים. וכיוון שזה רצון ה' 
הוא גם ישלח לי כסף לקנות נעליים. ממני, 

 הייתי משוכנע בכך ללא ספק.
ולי כאמור, ₪,  06נעליים עלו באותם ימים 

 ביד עם כרטיס נסיעה. ₪  5היה רק 
מה עשיתי? יצאתי מהבית אל האוטובוס 
 ונסעתי לכיוון שכונת 'גאולה' בירושלים. 

אני עולה אל האוטובוס ושפתיי לא הפסיקו 
ורא עולם, פניתי אליו מלמלמל תפילה לב

 בשפה שלי ואמרתי לו: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"רבונו של עולם, אבא רחמן, אתה יודע 

שלאשתי לא נוח שהנעליים שלי קרועות 
והיא שלחה אותי כעת לקנות נעליים 

חדשות. אך אתה יודע שאין לי כסף לכך, 
לכן, אני מבקש ממך, אני עושה השתדלות 

את רצון ועולה אל האוטובוס כדי לעשות 
אשתי, בבקשה ממך תן לי לקנת נעליים. 

איני יודע איך? וכיצד תעשה זאת? אך יודע 
 –אני דבר אחד, שזה כבר לא עניין שלי 

אתה  יודע שאני צריך, לכן אני עושה 
השתדלות מצידי ומשליך עליך את כל 

כך מלמלתי בדרך ללא הפסקה  השאר".
 כשעיניי וליבי נשואות לבורא עולם.

י מבקשת שאקנה נעליים, סימן "אם אשת
תשלח  אתה–שזה רצון ה' ממני, ואם זה רצונך

 וכל".עשה מה שאאלי נעליים. אני מצידי 
הגענו עם האוטובוס לשכונת 'גאולה' 

בירושלים, אך אז האוטובוס נתקע בפקקים 
 .הכבדים של ירושלים ביום שישי

 
 
 
 

   

יהודי צריך לדעת שהוא לא לבד 
יהודי צריך לזכור שבורא עולם  בחיים.

מביט בו בכל רגע ויודע את כל 
מחשבותיו ורצונותיו, ואם אתה רוצה 

דבר מה, עליך לפנות אליו ולבקש 
 ממנו בשפה שלך. 

ֵלךְׁ ַעל" ךָ ה'  ַהש ְׁ ָהבְׁ  אומר דוד המלך, ,"יְׁ
ֶלךָ " ּכְׁ ַכלְׁ הּוא יְׁ אם תבטח בו ותראה  – "וְׁ

לו שאתה סומך עליו, הוא לא יאכזב 
עֹוָלם מֹוט "אותך, ומדוע? כי  ן לְׁ לֹא ִיּתֵ

יק ּדִ , הקב"ה מגשים לאדם את "ַלּצַ
 משאלות ליבו בזכות האמונה שבטח בו.

שליט"א:  שפירא נפתלימספר הרב 
"היה זה לפני כמה עשרות שנים 

כשהייתי מתגורר בירושלים. המצב 
כי טוב, אך למדנו הכלכלי לא היה ה

לחיות בצמצום ובצנעה, תלויים בחסדו 
מכיוון שהייתי צריך לנסוע  של הבורא.

הרבה בכל חודש, הייתי נוהג לקנות 
חודשי' כבר  –בקביעות כרטיס 'חופשי 

בתחילת החודש, וכך יכלתי לעלות 
 חופשי לאוטובוסים במשך כל החודש.
באחד מן הימים, הלכתי למשוך קצת 

ולפתע הכרטיס אשראי כסף מהבנק, 
 נבלע לי. 

התברר לי שהבנק לא מתכוון להחזיר 
צק'ים שחזרו.  5כרטיס בגלל הלי את 

מאותו יום ואילך הייתי צריך לדאוג כל 
כדי לקנות לחמניות ₪  5יום שיהיו לי 

לילדים. ובניסי ניסים, למרות המצב 
 הקשה והעוני הרב שהיה, כל יום זימן לי

 לילדיי. לקניית לחמניות₪  5 ה'
בוקר אחד ביום שישי, רעייתי מביטה 

לעבר הנעליים שלי ורואה שהן קרועות 
לחלוטין. מצבם היה כה קשה שהן נראו 

כל נעל פתוחה  –כמו פה פתוח של דג 
 משתי הצדדים.

פנתה אליי אשתי ואמרה לי: "בעלי 
היקר, אני רואה שהנעליים שלך ממש 

קרועות. האמת, שאם אתה מרגיש טוב 
בעיניי זה  אז לא אכפת לי, –איתם 

בסדר. אך ביום ראשון הקרוב, יש 
למשפחתי אזכרה בעיר חיפה ולא נעים 
לי שיראו את בעלי הולך ככה, בבקשה 
 ממך, לך היום, וקנה לך נעליים חדשות

 ".בשכונת 'גאולה'

ראיתי כמה הדבר חשוב לאשתי ורציתי 
 מאוד לקיים את בקשתה, אך כסף מנין?

 
 
 
 

 לחץ גדול ופקק תנועה רציני
 בקושי אפשר לאוטובוס לזוז מטר

 אוטובוס האחד ברבע שעה. גם בתוך 
ישן היה עומס כבד של אנשים מזיעים ה

 ומותשים מהקניות. 
אני, שראיתי שהאוטובוס מגיע לשכונת 

'גאולה' עשיתי את דרכי בלחץ אל הדלת 
האחורית ונצמדתי אליה עד לפתיחתה. 

אוטובוס שהתייאש מהפקק שלא זז, נהג ה
מטר לפי התחנה,  06החליט לפתע, 

לפתוח את הדלת האחורית לטובת 
 הנוסעים המעוניינים לרדת במקום.
הנוסעים הצטופפו מאחוריי וכמעט 

נמחצתי, עד שכאשר נפתחה הדלת 
האחורית, עפתי ממש מהדלת ישר על 

 ממש ממול.דוכן של מפעל הפיס שעמד 
 דוכן.מזלי נבלמתי בולכמעט ונפלתי, 

באותו רגע עצרתי ואמרתי לעצמי: "הרי 
אני מתפלל ומבקש מה' כל הדרך שישלח 

ואם נפלתי דווקא על דוכן זה,  ם,לי נעליי
סימן הוא מהשמיים שאני צריך לעשות 

כאן משהו". מיד פניתי אל המוכר בדוכן 
 גד'.  -וביקשתי ממנו כרטיס 'חיש 

היחיד ₪  5מטבע של מכיסי את  שלימתי
בכיסי והתחלתי לגרד את הכרטיס.  השהי

הגשתי את הכרטיס בסיום למוכר שבדק 

! ברכותיי" את הכרטיס והודיע לי במקום:
  !".מזל טובשקלים.  56 -זכית ב

צמרמורת עברה בגופי. ראיתי ממש את 
השגחת ה' עליי השומר אותי והולך איתי 

לקניית נעליים ₪  06בכל רגע. כעת יש לי 
 שאיתם יצאתי מהבית.  ₪ 5ועוד 

קניתי נעליים חדשות וחזרתי לביתי עם 
נעליים חדשות ומטבע של חמישה שקלים, 
שמח ומאושר לראות כיצד ה' לא עוזב את 

 הבוטחים בו. 

רצון ה' שאקנה נעליים לשמח את  כי אם
לי. זה  כבר ידאג לשלוח הוא –אשתי 

איך יהיה לי את הכסף כבר לא עניין שלי 
איר לקב"ה, כי ישלו את כל זה אני מש –

 הדרכים שבעולם.
אשרי איש כותב ר' חיים ויטאל זצ"ל: "

 –" שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך
אשרי האדם שלא שוכח את בוראו 

ומשליך עליו את חסרונו. אדם זה יזכה 
 בכל רגע. לראות את יד ה' המלווה אותו

הוא יגלגל את הדבר,  –כי אם זה רצון ה' 

  וב להולכים בתמים".ו"ה' לא ימנע ט
 
 

 
 

 "בטח בה' ועשה טוב", אומר דוד המלך, הרי זכית לרדת לעולם הזה, אז למה שלא תצרף אליך את בורא עולם               

 בכל שלב בחייך. תדע שאם אתה צריך  דבר מה, תפנה אליו ותדבר איתו בשפה שלך, כי הוא שומע אותך, ואם תלך בדרכו     
 הוא יושיע אותך. תשמח יהודי, זכית! –ו שאתה בוטח בו, אומר רבנו יונה, בשכר זה שבטחת בו ותראה ל                  

  



 

 

 

 

 
 .עיניים אחת!

"אם עוצם את וכבר הבטיח ה'עטרת ישועה': 
אזי נתכפרו לו כל  – האסור העיניו מראי

 ..עוונותיו"!
"אין דבר  וכתב הרב בעל 'מעלות הקדושה':

בעולם שמחבר את נשמתו של האדם לה' 
 .ניים והצניעותיתברך כמו ריבוי שמירת העי

וכן בענייני העולם הזה, השמירה הכי גדולה 

הוא  –שיש לאדם בעולם הזה מצרות 
 הזהירות בשמירת העיניים והקדושה.

 ויש בכוחו של יחיד הנזהר בשמירת עיניו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לפעול שפע של ישועות לכל עם ובצניעות 
, ואף אם לא מצליח לשמור על עיניו ישראל

כל פרט שנזהר בו,  קוםבשלמות, מכל מ
חשוב בשמיים מאד מאד ויתנו לו על זה 

 ".שכר גדול מאוד וסיעייתא דשמיא גדולה
' שזכה לרוח חוזה מלובלין'מסופר על ה

הקודש והיה רואה מסוף העולם ועד סופו, 
והיה נוהג לכסות את עיניו במטפחת כדי 

 לשמור עיניו ממראה לא כשר בדורו.

 הקדושה!הוא ידע שזה סוד הברכה ו
מספרים על הרבי מלובבי'ץ, שכאשר היה 
יותר צעיר והיה מתגורר בפריס, היה צריך 

 מידי פעם ללכת ממקום אחד למשנהו.
לכן מה עשה? היה לוקח עיתון )כשר( ומצמיד 

 אותו אל פניו, וכך היה הולך ברחובות פריס
 
 
 

 צדיק
לקב"ה ,כאשר בראש התזמורת עומד  

נזר הבריאה  -המנצח הראשי שהינו האדם 
האומר את פרק שירה, ובאמירתו הוא נותן 
כוח לכל הבריאה לומר שירה. וכשהשרים 

והמלאכים של כל ברייה וברייה אומרים 
שירה , הם מקבלים שפע וחיות שאותו הם 

 מורידים אלינו

 

  

 כאילו הוא קורא בעיתון תוך כדי הליכה.
כל מי שהכיר את הרבי באותו זמן, היה 

תמה לראות אדם שהולך עם עיתון צמוד 
לעיניו כמעט בלא לראות את הדרך וכך 

, אך לא העזו לשאול אותו ללכת כל הדרך
 .לפשר הדבר מפני שהתביישו ממנו

כשהיתה שעת רצון ושמחה מים, באחת הפע
לפני הרבי, התקרב אליו אחד ממקורביו 

 ושאלו לפשר הנהגה זו של הרב.
"ברחובות כמו ענה להם הרבי מלובבי'ץ: 

חייב אדם לשמור על עיניו בכל  –פריס 
 אפשרות שרק יכול!". 

אחד הצדיקים שנפטר לפני זמן קצר סבל 
מעיניו בסוף חייו, והסביר שזו מפני שיכל 

הוריד את משקפיו כשהלך במקומות ל
 שהיתה פריצות אך לא עשה זאת.

כמה גדול וקשה התיקון של כל אחד 

מאיתנו בדור הזה בשמירת עיניו, שאם 
מתגבר ושומר על עיניו, הרי שמתפארים 

בו בשמיים יותר מהמלאכים, אך אם 
חלילה שוטף את עיניו בראיות אסורות 

אותם ברחוב ובאייפונים ופלאפונים שאסרו 
גדולי הדור, הרי הוא מטמא את נשמתו 

 ומזיק לה בעולם הזה ובעולם הבא.
"רוב הצרות וכבר קבע החפץ חיים זצ"ל: 

והייסורים שבאים על האדם בעולם הזה, 
 הכל נובע מחסרון הקדושה והצניעות".
וכתב רבי נחמן מברסלב בספר המידות 

נעשה בעל שאדם שאינו שומר את עיניו: "
 ידי שכחה ומאבד את הזכרון".חוב וגם בא ל

 פרנסת הגבר תלויה בשמירת עיניו!.
אך מצד שני, שווה לו לאדם לבוא לעולם 

הזה עם כל הניסיונות והירידות, בשביל 
התגברות אחת בשמירת העיניים, העיד ר' 

 נתן מברסלב לתלמידיו!.
קבע הרב  "זה הניסיון שירד דורנו לתקן",

 אליהו דסלר זצ"ל. 
תראה את ברכת ה'  –עיניך  אם תשמור על

והצלחתו במעשה ידיך, תזכה לפרנסה 
 ושמירה מכל הצרות ותזכה רק לשמחות!.

 
 
 
 
 
 
 
 

 פשו ומזיק 
 

 

 המצב בדורנו לא קל בכלל. 
מצב העולם והמדינות קשה, מלחמות 

 רבות ואסונות טבע קשים.
גם על ארצנו הקטנה יש איומים להשמדה, 

שומעים על מחלות רבות ל"ע  כשבינתיים
 ואנשים רבים שמתים בתאונות ואסונות.
מה הסיבה לדבר? מדוע מתוחה עלינו 

 מידת הדין בדור הזה יותר מכל דור?
 שאלה זו נשאל המקובל הרב כדורי זצ"ל.

מספר ר' חנניה דוד שליט"א, מי שהיה 
המטפל הרפואי של הצדיק המקובל, הרב 

שנים, המצב  יצחק כדורי זצ"ל: "לפני כמה
בארץ הדרדר והחל להיות רע מאוד. 

פיגועים רבים באוטובוסים, עשרות פצועים 
והרוגים רבים, כשדם רב של יהודים נשפך 

"מדוע? כמים. שאלתי אז את הצדיק: 
מפני מה עושה לנו ככה ה'? הרי בדרונו 

יש כל כך הרבה מוסדות חסד וגם 
ישיבות וכללים רבים, אז מדוע באים 

 ונות כה קשים?".עלינו אס
מיד ענה לי הרב כדורי זצ"ל בזה הלשון: 

"עיקר ביאת דורנו לעולם הוא לתקן את 
)שמירת העיניים והצניעות(,  הקדושה

העולם לא ינוח ולא ישקוט עד אשר 

יתקנו ישראל את העיניים ואות ברית 
קודש, ובנות ישראל ילכו בצניעות 

הסיבה לכל  ו'וז , חתם הצדיק,כאימותנו"
 '.בדורנו גועים והאסונות הרביםהפי

אמרו רבותינו המקובלים שכאשר יגיע זמן 
התגלות המשיח, ידע השטן שהגיע זמנו 

להיפרד מהעולם, לכן, לפני שיגיע זמן זה 
 ישתמש השטן בכל הכוחות והנשק שלו.

לכן, כה קשה בדורנו, יותר מכל הדורות 
מאז בריאת העולם, ניסיון שמירת 

ר' נתן  צדיקהעיניים, עד שאמר ה

עולם  לכדאי ושווה לבוא היה "מברסלב: 

ולעבור את כל השבעים שנה בעולם הזה 
בשביל  –עם כל הניסיונות והירידות 

 .התגברות אחת בשמירת העיניים!"

 היה שווה שבאת לעולם בשביל שמירת
 
 
 
 
 

 אומרה
 
 
 

, סיפר האבא סיפור מרטיט על אביו, סב 
 המשפחה.

פייג  :ה ופרנסההצלח ה,העלון מוקדש לרפוא
  .ניסים ונופר רוקח שמחה בת חלימה ברכה,

, שלי חגית בת סיגלית בת מזל זרע של בר קיימא:
  גילה בת אורה. ,אושרי בן שרה :זיווג הגון. שולמית

 .להיל צדוק בןאוריאל בן מזל,  :ילוי נשמתלע
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 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


