בס"ד.

בעזרת ה' נעשה ונצליח.

לישועתך קיויתי ה'.

לה' הארץ ומלואה.

בשם ה' נעשה ונצליח.

הדלקת נרות91:62 :
יציאת השבת62:02 :
רבינו תם69:29 :

יציאת השבת91:66 :
רבנו תם91:75 :

לרפואה פרנסה
והצלחת :הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה.הרב יעקב
חי בן מרגלית ,מ"ס מנשה
ואורה אחיאל .מ"א מיכאל
וציפורה אחיאל .מ"ס צדוק
בן נור ומרים בת גליה..
משה בן מרים ,יעקב בן
מלכה ,הילה ,לאה ,מרים
בנות ליאורה לריסה.
ליאורה לריסה בת זיבו
זוליחו ,דליה בת ברוריה,
שולמית בת חתון וברוך בן
ג'ורג'יה ,אבישי דוד בן
ברכה ,ברכה בת דורה
דבורה.
לזווג הגון – לינור בת
ברכה  ,יהודה בן מלכה,
יעקב בן מלכה ,יהודה צבי
בן דבורה ,אסי בן שולמית
נצחונה.
זרע בר קיימא -חגית
בת מרגלית ,שרון בן
מלכה ,סיגלית בת מזל,
מלכה בת מונס ,פרידה בת
עמליה ,שלום בן יונה.
לעלוי-נשמת -הרב
אלעזר בן שמחה ,הרב
מרדכי אליהו בן מזל,
הרבנית בת שבע בת שיינה
חיה ,מלכה בת אסתר,
תמרה בת מזל .מזל בת דוד
ובת שבע .יוסף בן גוהר.
פואד לוי .אורי חי בן רינה
יריב בן גאולה .אברהם בן
אלה .ישעיהו בן יצחק .רות
בת נוסרת יצחק בן עליזה.
יוסף בן אנגלינה .אפרים בן
רחל .ר' יצחק בן טופחה ,ר'
שמעון בן סאסי סופיה,
גבריאל בן סמינה .מרדכי
חי ושושנה בני יונה
ומנחם .אופירה בת רומיה.
רחמים בן צ'חלה .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.

רוצים הקדשה
שנתית?
צלצלו..
0506425002
לרפואה פרנסה
והצלחת:הרב עובדיה
יוסף בן גורגיה .הרב
שמעון בן בכריה.הרב
מרדכי אליהו .עידן בן
חווה .שמעון ומשה בני

כל כך קשה ועצום הניסיון לבני דורנו בימי הקיץ הלוהטים בקדושת שמירת העיניים .שכל אדם שיוצא לרחוב
צריך לעמוד מול ניסיונות ראיה כה עצומים ,שאפילו הצדיקים בכל הדורות הקודמים לא התנסו!.
יהודי אחד ניגש אל ה'בבא אלעזר' זצ"ל ושאלו" :מה יותר קשה ,לעבוד על המידות או ללמוד
את כל הש"ס?" ,ענה לו הרב שהקשה מכולם זה לשמור על קדושת העיניים והמחשבה.
הניסיונות ברחובנו היום הם עצומים מאוד! יהודי בדורנו השומר על עינו בזמן הליכתו ברחוב נחשב בשמיים
כמלאך ה' המסתובב בארץ! לכמה קדושה עצומה וברכה גדולה משמיים זוכה אדם כזה!.
"אלוקיהם של אלו שונא זימה" ,אמר בלעם לבלק  -הקב"ה שונא ראיות ומחשבות אסורות ,דבר זה מעורר
קיטרוג רב על האדם ועל בני ביתו.
כל כך חמורה הסתכלות הראיה בנשים ,עד כך שאומרים רבותינו בתלמוד (נדרים) :אדם המסתכל בעקב של
אשה ,וכל שכן ברגלה או בזרועותיה המגולות – יהיו לו בנים
שאינם מהוגנים! ,ומסבירים המפרשים ,שבניו יהיו בעלי מומים
קשים ,כך שיראו כאדם שאינו הגון!.
כמה צעירים היו חולים במחלות או נפגעים תאונות קשות ,ומי
יודע אם זה לא מחוסר שמירת עיני הוריהם!.
ומצד שני ,כה חביב בעיני ה' השומר על עיניו ,שעל כך אמר
האדמו"ר מהאלמין שליט"א" :כתוב בספרים הקדושים :כי כל
שכר האדם :בריאותו ,פרנסתו ,אריכות ימיו ובריאות בניו –
כולם תלויים בהנהגתו בקדושת ראיית עיניו".
מסופר על הבבא אלעזר זצ"ל ,שכאשר היה בחור בישיבת
'פורת יוסף' ,והיה צריך לצאת לרחוב ,היה שם חתיכות קרטון
בין משקפיו לעיניו בכדי שלא להיכשל במראות אסורות.
הצדיק הזה ידע מהו הגורם לכל האסונות ,ומצד שני ,הפתח
לכל ברכת האדם בחייו ,והוא – קדושת העיניים!.
אמרו רבותינו ז"ל ,שלפני ביאת המשיח ,ידע היצר הרע שבקרוב הוא ישחט בירושלים ,ולכן הוא יפעיל את כל
סוג הנשק שלו ,ובפרט בעוון הפריצות ,ומי שישרוד וישמור על עיניו ,יהיה כה קדוש ואהוב על ה'!.
הרי אותו יצר הרע שהכשיל את האדם בראיה אסורה ,יתנקם ממנו לאחר פטירתו ,כאשר הוא יראה את מלאך
המוות עם הרבה עיניים ,כמספר הפעמים שנכשל בראיה אסורה ולא עשה תשובה ,כך כותב החת"ם סופר.
לכן ,כותב ה'שבט מוסר' זצ"ל ,שכאשר הולך האדם ברחוב ,ירגיל עצמו ללכת במהירות וישפיל את עיניו כדי
שלא יביט בעוברות ושבות .ואם בכל זאת הזדמן לפניו מראה אסור ,מהשמיים מנסים אותו כעת ,ואם יתגבר,
כותב ה'יסוד צדיק' ,נבראים מלאכים רבים קדושים וטהורים ,מכל ראיה שהתגבר!.
הבבא אלעזר זצ"ל ,היה מבקש מהשמש שלו שיבדוק אם הרחוב פנוי מנשים ,כאשר היה צריך לעבור בו.
באחת הפעמים השמש הודיע לרב ,שהאיזור נקי ,אך הרב סירב לצאת ,בדק השמש ומצא זוג נשים מאחורי הפח!.
החיד"א הקדוש הבטיח" :השומר על עיניו יהיה מרכבה לשכינה ,ונחשב לו בשמיים כאילו הקריב את כל
הקורבנות בבית המקדש! וכל מה שמתפלל לה' ,ה' שומע תפילתו ועונהו ואין לו צרות!"'( .עבודת הקודש').
"השרף" מסטרליסק זצ"ל הבטיח שהשומר על עיניו יזכה שיגדל את בניו ללא צער ,ויצילם ה' מפגעי הזמן.
רבי חיים פלאג'י זצ"ל גילה שפרנסתו של האדם תלויה בקדושת עיניו ,ולכן אם ישמור על עיניו – יזכה לפרנסה
בריווח ,ואף יגרום שלא יחלש מאור עיניו לעת זקנותו!( .מתוך הרצאתו של האדמו"ר מהאלמין שליט"א)
"למה לך להתפתות אל השטן האורב לך" ,אמר החפץ חיים לאדם המתפתה בעיניו" ,הרי לא שווה לך להנות
בהסתכלות של כמה רגעים ,לעומת הנאה של נצח נצחים בולם האמת מזיו השכינה על ששמרת עיניך!".
כל גבר ובחור בדורנו עומד בניסיון עצום שלא היה בדורות קודמים ,וכמה קדוש נחשב בשמיים השומר על עיניו!

סגולות לרפואת הנפש!
 )1הצדיק ר' יחיאל מביאלה זצ"ל ,ייעץ:
"אדם הזקוק לרפואת הנפש ,יקפיד ללמוד
 )1שמיעת שירים בימי בין המיצרים
מידי יום מהספר 'תנא דבי אליהו'( .ויש
* שלשת השבועות שבין י"ז בתמוז לט'
סוברים שהדבר מועיל רק אם ילמד עם רבים).
באב נקראים ימי בין המצרים על שם הכתוב
 )2מובא ב'אור השבת' בשם הצדיקים:
"כל רודפיה השיגוה בין המצרים" .ולכן
"סגולה לרפואת הנפש ובעיקר לעצבות
נוהגים קצת אבלות עד אחר תשעה באב.
ודיכאון :לאכול דבר חם במוצאי שבת ,ולומר
בימי 'בין המיצרים' ,יש להימנע מלשמוע
בשעת האכילה" :חמין במוצאי שבת מלוגמא"
שירים ,אפילו דרך הרדיו וכדומה.
 )3הסידור 'תפילה לדוד' כותב" :כאשר אחד
אך בשמחת מצוה הנעשית בזמנה ,כגון
מבני הבית חולה במחלה נפשית ,יש להקפיד
מילה ,פדיון הבן ,בר מצווה וכדו' – מותר
לשמוע שירי קודש ,המלווים בכלי נגינה.
אך אם הקדימו או איחרו את השמחה -
לנקות את הקורי עכביש מכל חדרי הבית,
ראוי להחמיר שלא ישמעו שירים בשמחה.
לפי שהם מביאים דינים קשים ומרה שחורה
והאשכנזים מחמירים אף בסעודת מצווה.
כמו כן יש להימנע משירה בפה בהתלהבות לבית ,והיהודים בעיר בגדד קראו לקורי
עכביש בשם :חוטי השטן.
המביאה אותו לידי שמחה.
 )4מובא בשם הרב משינאווא זצ"ל" :אדם
***
שאינו חש בטוב ,הן במחלה גופנית והן
 )2בגד ופרי חדש בימי בין המיצרים
במחלה נפשית ,יאמר בדבקות ובכוונה את
* נוהגים להיזהר שלא לאכול פרי חדש
הפסוק" :ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי".
בימים אלה ,מליל י''ז בתמוז עד אחרי
 )5כותב ה'אורך ימים' בשם גדולי ישראל:
תשעה באב ,כדי שלא יברך 'שהחיינו'.
"לימוד מהספר 'חובת הלבבות' (מומלץ עם
אך ומותר לברך 'שהחיינו' על פרי חדש
פירוש 'לב טוב') מידי יום ביומו ,בכוחו לרפא
בשבתות שבינתים ,מצד כבוד שבת.
מחלות לב על כל צורותיהן.
אולם לאחר ראש חודש אב ,אין ללבוש
 -מתוך 'עצה ותושיה' – - 30-4737075

בגדים חדשים אף בשבת.
* נכון להימנע מלברך שהחיינו על פרי חדש
ובגד חדש ,גם בעשירי באב.
* פרי חדש שיתכן שלא יהיה בנמצא אחר
תשעה באב  -מותר לברך עליו שהחיינו
בימי בין המיצרים ,ועדיף בשבתות.

***

 )3למי מותר לאכול פרי חדש לכתחילה?
* ישנם  0אנשים מיוחדים היכולים לברך
'שהחיינו' אף בימי בין המיצרים ,והם:
 )1חולה ,מכיוון שהפירות פותחים תאבונו
לאכול דברים טובים לבריאותו.
 )2אשה מעוברת שראתה פרי חדש ויש
לחוש שאם תמנע עצמה ממנו יגרום לה או
לעובר נזק.
 )3קטן שאינו מבחין כל כך בין ימים אלו
לשאר ימות השנה ומתאוה לפרי חדש.

***

 )4האם מותר להסתפר בימים הללו?
* מנהג האר"י לא להסתפר או להתגלח
מיום י"ז בתמוז והלאה ,וכן נהגו האשכנזים.
ולדעת השו"ע  -האיסור הוא רק משבוע
שחל בו תשעה באב.

.
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* אחד מסוגי המוקצה הוא' :כלי שמלאכתו
בגדים חדשים אף בשבת.
פעמים רצופות בכל יום – מסוגלת לזכרון.
לאיסור'  -דבר שהרגילות להשתמש בו
* נכון להימנע מלברך שהחיינו על פרי חדש
בשם גדולי ישראל סגולה לזכרון:
מובא
שבוע שעברנו דיברנו ,כיצד נוכל לשלוט על )5
בבית.
הכעס
הדלת.
אל
ופונה
פיה
על
חיוך
עוטה
דבריה,
את
קוטעת
פניה,
למלאכות האסורות בשבת .ומותר לטלטלו
ובגד חדש ,גם בעשירי באב.
להריח את נר ההבדלה לאחר כיבויו ,ויאמר
ב .עצירת הכעס ע"י פחד
האדם אלו היא
להזדמנויות מעין
השמורה
כל כעסה כלא היה.
להשתמש
גופו (אם צריך
באמנות לצורך
רק
"זכרו תורת משה עבדי".
הפסוק:
פחד עשוי לסייע לנו לשלוט בכעס .אם ניקלע את
שוטר
של
לדרכו
שלפני
אישה
היא אותה
כאילו אין
השכנה,
מקומו
מותרת) או
למלאכה
החפץ
מתעניינת בשלומה של בגוף
 )6כותב רש"י (מסכת ע"ז ח,א)" :אדם השוכח
שבדרךזהכלל
ינהג באופן
הר געש
(שצריךטבע של
הואגורם לנו לכעוס ,נשתלט שנייה הייתה בעבור ילדיה אסון
מתפרץ...מונח).
במקום שהחפץ
להשתמש
המיצרים שפרי
והלהבין
סבר ,בימי
חמורששכח
י מי
יאריך ב'חונן הדעת' ויבקש
למד,
אשר
את
.
ממנו
פוחדות
שאנו
מפני
מדוע?
אפיים.
מנה
לו
נחזיר
ולא
הכעס
על
המחובר לחשמל ,ומופעל
מאוורר
לכן,
חדש ,וטעה ובירך עליו בימות החול ברכת
מנין היה בה הכוח להפסיק לצעוק ולכעוס?
תלמודו".
את
שיזכור
רחמים
נביע
ולפנישאם
יודעות
אנו
לעצמנו – השוטר יכול להרע מן החשש מפני הבושה! מערב שבת ,מותר להזיזו ולהפנותו
נזיקחדש,
כעסנופרי
אתשהוא
נזכר
שטעם
הנהנין,
 )7סגולה לזכרון בלימוד התורה מהצדיקים:
הסוהר.
בבית
להושיבנו
אף
ואולי
לנו
איסור
שמלאכתו ל
וחומרכלי
קל כדין
לצדדים,
יברך שהחיינו ויאכל מהפרי[ .יבי''א ח''ב
חוסר
להרגיש
שעלינו
צדיק" .מן השכנה,
מתביישות
דמותאנו
"לצייר במחשבתו את אם
רבו או
האדם מבין שהכעס יזיק לו-
כאשר
יו''דכן,
אם
מהשכינה
הוא,
לטלטלוברוך
מהקדוש
נעימות
מקומו.
גופו או
לצורך
שמותר
סק''ו].
סי' ה'
 מתוך הספר 'עצה ותושיה' – -30-4737075הוא מוצא בתוכו את הכוחות להתגבר
שמלאכתו
בביתנו,דחשיב
השרויהאומרים
[ויש
ככלי– מהבעל
ולהבדיל
עליו.
פנימה,ידי
פועל על
שהמאוורר
ולא על פי
להיתר] .ואף
בביתנו
לכעוס אף
ומהילדים,
אם נבין עד כמה הכעס – וכל כעס – מזיק
אינם בו
מקום אין
חשמל,
איסור השם
משוםכי הרי
רואים,
מכלזרים
אנשים
כאשר
[ ,ובזה ממדת חסידות טוב להחמיר בענבים אומרת הגמרא (ברכות ט ,ב)" :המתפלל
התורה].נפשנו
בבריאות
איסור הוא
עד כמה
לנו,
יתמלאוומחובר
חוט ארוך
וחבלשיהיה
ובלבד
מוקצה.
פוגע מן
סחיטתם
שעיקר
שילדינו
הכול,
רואה
אבל אם כוותיקין ,ומתחיל להתפלל תפילת שמונה
רעות
ואילו
ביתנו,
בני
נפשות
ובבריאות
יתנתק
ויתנהגו לא
כדי שהחוט
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והנה ,הרופאים נכנסו אליי לחדר ,כשבידם
צינור של ברז ממש ,ואמרו לי' :במהלך
הניתוח נצטרך להגן לך על קנה הנשימה,
ולכן נשים את הצינור הזה סביב קנה הנשימה
שלך ,ולאחר הניתוח תצטרכי להיות ככה עם
צינור מחוץ לגופך ,על מנת שתוכלי לנשום'.
לא עיכלתי את הבשורה המזעזעת ,וביקשתי
מהרופאים לצאת מהחדר לכמה דקות".
היא ממיכה ומספרת" :הקב"ה לא שם אותי
בחדר לבד ,סתם .הוא שם אותי בחדר לבד,
כדי שאוכל לצעוק אליו ולהתפלל מעומקי
הנשמה אליו.
כשהם יצאו מהחדר צעקתי אל הקב"ה,
ואמרתי לו" :בורא עולם ,הם מדברים
ומפחידים ,אך רק אתה תחליט מה יהיה כאן.
הם לא מחליטים כלום!".

יום הניתוח הגיע.
הרופאים החלו את הניתוח ,פתחו
את איזור הגרון ו ....לפתע,הגידול נשלף
מהמקום ממש לבדו ונפל!!.
הרופאים היו בהלם מוחלט – ללא שום
צינור וללא שום חור ,הגידול נשלף לבדו
באורח פלא ,והניתוח הסתיים עוד לפני
שהוא התחיל!.
יצאתי מהניתוח ללא שום חור ,וללא שום
צינור ,רק עם צינור אחד – צינור של
אמונה בבורא העולם ,שהוא הכל יכול,
אם רק תאמין בו ,אם רק תפנה אליו
ותבקש ממנו שיושיע אותך ,כי הוא מושל
בכל! .כך יצאתי מהניתוח בריאה ושלימה.
זמן מה לאחר הניתוח ,ערכו לי בדיקות
תקינות ,שגילו על מחלה חדשה ל"ע,
שמתפתחת באיזור הריאות.
כיום ,יש לי קוצר נשימה ,ואסור לי לעשות
מאמץ ,החמצן שלי יורד מכל פעולה
קטנה ,והרופאים אומרים לי' :אין לנו יותר
מה לעשות!'.
אורלי המשיכה בהתרגשות ובדמעות:
"אבל אני יודעת דבר אחד ,שאני מאמינה
באמונה שלימה ,שיש רופא אחד בעולם
שבידו הכל ,והוא נתן לנו תרופת פלא
והיא התפילה והדיבור עמו!.
כי 'תפילה' היא ראשי תיבות :ת'-רופת
פ'-לא י'-חידה ל'-יהודי ה'-מאמין!.
אני מאמינה באמונה שלימה ,שבזכות
התפילות לבורא עולם וההתחזקות שלנו,
שרק דרכם תגיע אליי הישועה וההצלה".
היא סיימה במדעות ואמרה" :תדעו לכם,
כל מה שה' עושה  -זה לא סתם.
ה' הוא צדיק! כל מעשיו הם בצדק
מוחלט ,וביותר מכל :רחמיו על כל
מעשיו! כי אם הקב"ה עשה לי את זה ,יש
לו את הסיבות שלו וזה הכי ברחמים,
כי הכל ,הכל ,הכל לטובה!".
אורלי סיימה בבקשה לציבור הנרגש
והדומע ,להתפלל עליה ולקבל בשבילה
קבלות ,ובאותו מעמד קיבלו עשרות
אנשים קבלות .יהי רצון שיהיה מאמר זה
לרפואתה :אורלי חיה בת לאה.
"אפילו זיז לא יכול האדם להוזיז – אם לא
גזר כל הקב"ה" ,אמר הסטייפלר ,כדי
שידע האדם שהכל רק מאתו יתברך ,ומי
שמחובר אליו ומבקש ממנו בכל דבר עזרה
והצלחה  -יראה ישועה וברכה בכל!

כל אחד מאיתנו נקרא 'יהודי מאמין'.
אך מיהו באמת האדם הראוי להיקרא
בשם יהודי מאמין?
יהודי מאמין הוא אדם היודע ,שהכל
בידיו של בורא העולם ,שהוא הקובע
ומחליט כל מה שקורה בעולם :כמה
שנים יחיה ,כמה פרנסה ירוויח ,ואפילו,
כל תזוזת אצבע וכל איבר הכי קטן
בגופו של האדם נעשית רק לאחר
שנקבע כך בשמיים ,כמו שאומרת
הגמרא בחולין" :אמר ר' חנינא :אין
אדם נוקף אצבעו מלמטה ,אלא אם כן
מכריזין עליו מלמעלה ,שנאמר" :מה'
מצעדי גבר ,ואדם מה יבין דרכו".
הסטייפלר הקדוש אמר" :האדם לא
יכול להוזיז אפילו זיז ,אם הקב"ה לא
קבע שהוא יוכל להוזיז את הזיז!".
כל פעולה הכי קטנה שלנו נעשית
בהכוונה וקביעה של בורא עולם ,כדברי
רבותינו :אין עוד מלבדו!.
לכן ,אדם היודע ש"מה' מצעדי גבר,
ואדם מה יבין דרכו?" ,מקדים תפילה
ופונה אליו לפני כל פעולה ,ולפני כל
בקשה שלו ,כיוון שיודע ,שהקב"ה
קובע אם יזכה לכך או לא.
וזהו היהודי המאמין ,יהודי היודע שהכל
בגזירת עליון ,ומקדים אליו תפילה בכל
עניין ובכל בקשה.
לפני כשלושה שבועות ,באמצע
הרצאתו של הרב אמנון יצחק שליט"א אחת האחיות בבית החולים ,שהיתה חברה
טובה שלי ראתה את התיק הרפואי שלי,
ברמת  -גן ,קמה אשה צעירה מהקהל
ואמרה לי בפחד וברחמים" :אין לך מושג
בשם אורלי ,וביקשה מהרב לספר
לאיזה ניתוח את הולכת .זה ניתוח קשה מאוד
לציבור על סיפורה המצמרר.
שאת תצאי ממנו עם חורים בצוואר ,שדרכו
הרב נתן לה את אישור הדיבור ,והיא
תוכלי לנשום ,ואיתם תסתובבי במשך כמה
פתחה בסיפורה שגרם לרבים מהקהל
שנים ברחוב!".
לבכי והתרגשות:
עצרתי אותה מיד ואמרתי לה" :למה את
"קוראים לי אורלי חיה בת לאה .הכל
מרחמת עליי? אנחנו התפללנו מאוד חזק
התחיל לפני שנתיים ,כאשר יום אחד
ואני מאמינה בכוחה של תפילה.
התנפחה לי בצוואר בלוטה מוזרה.
הקב"ה מנהל את העולם ,תעזבו אותי מכל
הלכתי לבדיקה קלה בבית החולים,
הזוועות האלה .אני מבטיחה לך שאצא
ולאחר כמה דקות הרופאים יוצאים
מהניתוח הזה ללא חורים וצינורות .יהיו פה
ומודיעים לי כרעם ביום בהיר' :יש לך
רק ניסים ונפלאות .כי הוא רופא כל בשר
גידול ממאיר בגל איזור הצוואר
ומפליא לעשות" ,אמרתי לה באמונה שלימה.
וסביבותיו'!!!.
כשהיא יצאה מהחדר ,הייתי בוכה לקב"ה
נלקחתי מיד לאישפוז ,והרופאים
ואומרת לו שאני מאמינה רק בו ,שהוא
התכוננו לקראת ניתוח קשה ומסובך
הרופא הכי גדול ,שיכול לעשות לנו ישועות
בצווארי .נתנו לי חדר לבד בבית
ולהעלים כל בעיות ומחלות!.
החולים ,עד מועד הניתוח הקשה.
יהודי מאמין הוא אדם היודע ,שהכל בידיו של בורא העולם ,שהוא הקובע ומחליט כל מה שקורה ויקרה בעולם.
לכן ,אם אתה יודע שהכל נעשה בגזירתו ,פנה אליו בקש ממנו שיטיב ממך ואל תתייאש באף מצב" ,כי אין לה' מעצור -
להושיע ברב או במעט" ,התפילה פותחת שערים ומגלה את כוחותיו של הבורא בבריאה ,אם רק תאמין בו!

"המצב שלנו כיום הוא נורא" ,זעק הצדיק הגדולות בדורות הקודמים ,ולעתיד לבוא
ר' דן סגל שליט"א" ,כל כך הרבה צרות :היא תקבל שכר כה רב ,עד אשר אמותינו
הקדושות יאמרו לה" :איך הצלחת? איך
תאונות ,מחלות ומקרי זוועה ששומעים
עמדת בניסיון בדור שכזה!".
כל יום ,וכולם לא מבינים מה קורה
פתאום? מדוע באים כל כך צרות קשות הצדיק ,ר' פריינד זצ"ל ,שהיה ידוע כפועל
ישועות גדול ,היה אומר לכל יהודי ויהודיה
שלא היו בדורות הקודמים?
אך התשובה היא :הכל בגלל הצניעות!" ,שבאו לבקש ממנו ברכה להיוושע ברפואה
זעק הרב סגל שליט"א בכנס התעוררות .או בבנים" :אין לי את הכח להבטיח ישועה,
אך אם האשה תקבל עליה ללכת בכיסוי
כשהבבא סאלי הקדוש נפטר ,רבבות
מטפחת צנועה  -מובטח לה ישועה!".
מישראל הלכו ללוותו ,ובסיום ההלוויה
אירע אסון נורא כשארבעה אברכים
צדיקים נפטרו ,בחזרתם מההלוויה!.
ניגשו אל הרב שך זצ"ל ,ואמרו לו" :מדוע
כל הצרות האלה? מדוע מיד אחרי פטירת
הבבא סאלי ,גם  4אברכים נפטרים?
מה הקב"ה דורש מאתנו? מה עלינו לתקן?
הרב שך זצ"ל אמר אז בצער" :הגמרא
(מסכת שבת לג) גילתה לנו זאת בפירוש:
"בעוון גילוי עריות ובעוון נבלות פה -
צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות,
ובחורי ישראל מתים .יתומים ואלמנות
צועקים ואינם נענים.''...
כל הסיבה לאסונות ולפיגועים ,הם
מבריאת מלאכי חבלה שנוצרים ע"י חוסר אם על כיסוי ראש ,הבטיח הצדיק ,שהקב"ה
צניעות וקדושה.
שולח ישועה בוודאות ,אז כמה ישועות ושפע
בצניעות
ההולכת
ונערה
"כל אשה
רב זוכה לה נערה צעירה העומדת מול
מצילה ממוות" ,כך זעק ר' שלום שבדרון המראה ומתלבטת האם להתלבש בצניעות
זצ"ל ,בכנס חירום בבני ברק ,לאחר 7
ולבסוף מנצחת את היצר ומקדשת שם ה'!.
מקרי פטירה יוצאי דופן.
הקב"ה שולח לה ישועות!.
"רבותינו כבר אמרו לנו במסכת ברכות בורא עולם מתפאר בבריאה שכזו ואומר
(סב)" ,זעק הרב שבדרון זצ"ל" ,ואמרו:
למלאכים' :ראו את בתי הכובשת את
'צניעות שהיתה בך  -היא חסה עליך'" .תאוותה ומקדשת את שמי בארץ' – צריך
השרוולים הארוכים לפחות עד המרפק,
לבקש ממנה ברכה!.
הברך,
החצאית הארוכה לפחות עד אחרי
וצריך לדעת ,שכל התקדמות בצניעות,
הצוואר המכוסה בשלמות – הם ה'שחפץ' ואפילו של ס"מ אחד של בד ,גורם רעש
והחליפת מגן של היהודיה עליה ועל כל גדול בשמיים ,כפי שמסור על ה'חזון  -איש'.
משפחתה מכל המחלות בחוץ ,מכל
יום אחד ,הגיעה אשה ל'חזון  -איש' זצ"ל
התאונות ומכל הצרות הקשות!
ובכתה ללא הפסקה בדמעות ,על כך שבתה
היהודיה הכי פשוטה בדורנו ,ההולכת
סטתה מדרך התורה ויצאה לתרבות רעה.
בצניעות – נחשבת בשמיים כאחת
כל בניה צדיקים ורק היא יצאה כך.

היא בכתה לפניו ואמרה שאיננה יודעת את
פשר הדבר.
החזון איש שאל אותה מספר שאלות ,אך
אחר כך כשסיפרה שהייתה מרימה קצת את
השרוולים בעת הדחת הכלים בביתה ,אמר
לה החזון איש" :דעי לך ,ס"מ אחד בשרוול
– הוא ק"מ בהשפעה בבנים".
כל ס"מ אחד שהאשה מוסיפה לכבוד בורא
עולם ,ואפילו אם היא תמיד הולכת
בצניעות ,רק שעכשיו בשעת הדחת הכלים
תיזהר יותר – תראה ישועות בבניה!.
אומרים חז"ל שכל הברכה בביתו של
האדם היא בזכות האשה הצנועה!.
אשה ההולכת בצניעות ומכסה את ראשה,
גורמת לפרנסה טובה בעלה ,מביאה הצלחה
לילדיה בכל מעשה ידיהם ,זוכה לשמחה
גדולה בביתם ,ושמירה גדולה מאסונות הזמן
על ביתה ובני משפחתה!
הרב ארבל שליט"א ,מ'תל ציון' ,שוחח עם
ילד בן עשר שחווה מוות קליני וסיפר על
המתרחש בשמיים ,וזמן אחר כך נפטר.
הרב ארבל סיכם את דבריו ואמר" :הוא לא
הספיק לספר הרבה עד הפטירה ,אך הוא
גילה שהוא ראה בשמיים שכל מה שאנחנו
סובלים בדור שלנו – זה מחוסר צניעות!".
אומרים חז"ל במסכת סוטה" :אין מזווגין לו
לאדם אישה אלא לפי מעשיו" ,ומפרש רש"י
שם" :צנועה לצדיק ופרוצה לרשע".
מעניין ,רש"י לא כתב צדיקה לצדיק ,אלא
צנועה לצדיק ,שאשה צדיקה היא אשה
צנועה ,אשר בשמיים היא נחשבת כצדקת!.
כמה קשה לנשים הצדקניות בקיץ הזה ,אך
כמה צריך לקנא בהם ובשכרם ,כמה צריך
לקנא בכל טיפת זיעה שסובלת אשה בדורנו
לכבוד ה' – כמה הקב"ה אוהב אותה ואומר
לה" :את הורדת למעני טיפות זיעה – אני
אבטל מעלייך טיפות של בכי וצער!".
כי הקב"ה לא נשאר חייב ומשלם לאשה
מידה כנגד מידה על מעשיה הטובים!.
אשרי הנשים בקיץ הזה! אין קץ לשכרם!.

הצדיקות
 ,ככה בכללות הדור כשרואים שהיצר
באיזה פגם אחד
מקשקש
.228-509-28
ומתגברדואר
חשבון בנק
להחטיא את העולם אז תדע ותשכיל כי
בחיים ב"ה
תיקוןטוב
ותראו כל
הדור.
כללות
בזה תלוי

העלון מוקדש לרפואת :ספי ולימור בת דליה
(נזי) ,אביה בת סמדר ,יוסף בן סלחה ,רון ומאירכדי לקבל דף צבעוני ומפורט על נקיות
בני שרה ,שמואל בן חיה ,יעקב בן רחל.
הפירות והירקות וצורת בדיקתם:
והיא איננה יודעת מה סיבת הדבר לכך.
להצלחת :שירן בת סמדר.
 80-3566679או בדוא"ל:
החזו"א שאל כל
לזרע של קיימא :סיגלית בת
מזל.אח"כ היא vaiem@netvision.net.il
מיני שאלות והכל היה בסדר ,אך
ברכה והצלחה :יעקב דוד כהן ומשפחתו.
סיפרה שהייתה מרימה קצת את השרוול בעת
לעילוי נשמת :חיה בת סוניה ,לידור מועלם בן
הדחת הכלים בביתה .החזו"א אמר לה" :דעי
סמדר ,גבריאל בן סמינה.
.
לך ,ס"מ בשרוול – ק"מ בבנים".

