בס"ד
מקורות

נאמר וזאת הברכה ונאמר וזאת התורה ,לומדים מכאן שכל מי שזקוק לברכה בכל עניין,
בפרנסה ,בזווג הגון יש לו ללמוד תורה או לתמוך בתורה שהיא מקור הברכות ואז יראה ישועות

גדולות.
הראשון לציון המקובל הגר"מ אליהו זצוק"ל שיעור בסוכות

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" .ענין הקרבנות מרמז לנו ,שהאדם צריך לקרב את עצמו לה',
שקרבן הוא מלשון התקרבות ,כמו שכתוב" ,ולדבקה בו" ,שענינו הוא" ,הדבק במדותיו ,מה הוא
רחום אף אתה רחום" .וידוע המאמר ששאלה מטרוניתא מה הקב"ה עושה ורבי יוסי ענה שהוא
מזווג זיווגין .גם עניין זה הוא ממדותיו ,לעזור לאלו הזקוקין לכך .מה שאין כן כשאדם עוסק כל
היום רק לטובת עצמו ,מזה הוא מתרחק מה' וממילא מי שמרוחק מהשני ,אינו יכול לקבל ממנו
כלום .לכן כשהאדם מקיים "אף אתה רחום" זה נקרא דביקות .ואז הוא מתאחד עם ה' .לכן
כשאדם מקריב קרבן ,היינו שהוא נותן חלק מרכושו ,שהוא מטובת והנאת עצמו ,לה' ,על ידי זה
הוא מתקרב לה'.
וזה פירוש "אדם כי יקריב מכם קרבן" ,היינו שהוא צריך לתת חלק מכם לה' ,שעל ידי זה
שמקיים "אף אתה רחום" ,על ידי זה הוא מתקרב לה' .וזה היה בזמן שבית המיקדש היה קיים.
"אבל עתה בעונותינו חרב בית המקדש ,ובוטל התמיד ,ואין לנו לא כהן בעבודתו ,ולא לוי
בדוכנו ,ולא ישראל במעמדו ,ואתה אמרת ,ונשלמה פרים שפתינו" .ואמרו חז"ל" ,זאת תורה
העולה" ,כאילו הקריב עלה חטאת וכו'.
אבל לא לכולם נתן הזדמנות ללמוד תורה .וזה ניתן לנו את דבר השתתפות של יששכר
וזבולון ,שמבין שניהם נעשה עסק אחד .לכן כשתומכין בלומדי תורה ,זהו כאילו הוא בעצמו

לומד תורה ,לכן על ידי זה נזכה להתקרב לה' ,ודבק בכל מדותיו ובכל מה שהקב"ה עושה .ועל
ידי זה נזכה ויקוים "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" ,ונזכה לגאולה שלימה במהרה
בימינו

אמן.

(האדמו"ר הרה"צ רבי ברוך אשלג זצוק"ל)

מקימי ,באר איך השגחתו משתלשלת עד השפל שבשפלים עד שיקים מעפר דל ,ונגד מה שהיו
אומרים שהעושר והריש והבנים והעקרות תלוי במזל ובמערכה ,אומר כי לא כן הוא ,ששני אלה
תלויים בהשגחת ה' ,כמ"ש מה הקב"ה עושה? עושה סולמות ברקיע מוריש לזה ומעשיר לזה ,מה
הקב"ה עושה? מזווג זווגים בת פלוני לפלוני ,ועז"א שמקים את הדל מעפר ,הגם שיחוייב לפי

המערכת שיהיה בשפל המדרגה ,ומוסיף שגם את האביון שהוא גרוע מדל ,יקים מאשפות שהוא
שפל יותר מעפר ,ולא לבד שיקים אותו ,כי גם מאשפות ירים אביון להושיבו ברום עולם:
(מלבי"ם תהילים) והמובן בזה הוא ,שכל מי שמוכן להקים מעפר דל ,לתמוך בתלמידי חכמים

שהם בשפל המדרגה כעת ,הוא זה שהקב"ה יזכהו בכל מעשיו ובכל ענייניו ובפרט בענייני זיווגי
ילדיו.

(הרב הגאון רבי יהודה אסאד זצוק"ל)

אם אדוניו יתן לו ,תהיה לאדוניה ,והגישו אדוניו ,כל הפרשה בדרך נסתר ,ומן הראוי היה לו
להשלים הדיבור כדרך שהתחיל ,אם תתן לו ,תהיה לך וגו' ,והגשת אותו ,והיה נראה לומר כי לא
כינה הזווג לקוניהו ,על דרך אומרם ז"ל (ויק"ר ח א) כי הקב"ה מזווג זיווגים ,לזה אמר אם אדוניו
האמיתי ,כי לי בני ישראל עבדים ,יתן לו אשה ,וכו'
אכן יש לדעת כי אם סיגל מצות ומעשים טובים וקנה לעצמו כח ,ימצא כח לעלות ביום התחייה ,על
דרך אומרו (תהלים עב טז) ויציצו מעיר כעשב הארץ ,וזהו שאמר כאן אם בגפו פירוש לשון גף ,על
דרך אומרו (משלי ט ג) על גפי מרומי ,שרומז אל המצות ומעשים טובים ,כאומרם ז"ל (שבת מט),
נמשלו ישראל ליונה וכו' ,ואומרו "יבא" פירוש על דרך אומרו (תרגום אונקלוס בראשית כח יא) כי
בא השמש ,על שמשא ,בגפו יצא ,פירוש באותו כנף ,יצא מן הארץ בעת התחייה ,ואחרי נפלו קימה
תהיה לו ,וידיעת ההפכים ,שוה היא ,שאם בעולם הזה לא ישתדל בסגל הטוב אין כח בו לעלות,
והוא מאמרם ז"ל בפסוק (משלי ג יח) עץ חיים וגו' ,שאין גופות עמי הארץ עומדים זולת למחזיקים בה
אור החיים הקדוש פרשת משפטים.
(ויק"ר כה א):

הנה כי כן קישר האור החיים הקדוש בין תומכי תורה להקב"ה המזווג זיווגין .מי שיש לו האשה
האמיתית של עם ישראל ,כנסת ישראל כלה ,התורה הקדושה או על ידי לימודה או על ידי תמיכתה
(שיעורי אוהחה"ק)
הוא זה שהאדון ברוך הוא מטפל בזווגו.

ר' חייא פתח ואמר (משלי י"ט) בית והון נחלת אבות וכי נחלת אבות אינהו והא קודשא בריך הוא
יהיב כלא לב"נ אלא דכיון דאחסין ביתא לבר נש וממונא לזמנין דיחסין כלא לבריה ויהא אחסנא
דאבות אבל ומיי' אשה משכלת בגין דאתתא כד אחסין לה ב"נ מעם קודשא בריך הוא אחסין לה
דהא לא יחסין לה קודשא בריך הוא לב"נ אלא כד מכריזין עליה ברקיעא דקודשא בריך הוא מזווג

זווגין עד לא ייתון לעלמא ,וכד זכו בני נשא לפום עובדיהון הכי יהבי לון אתתא וכלא אתגליין קמיה
דקודשא בריך הוא ולפום עובדין דזכאין הכי מזווג זווגין (זוהר הקדוש בראשית דף רכט)

בס"ד

ראיתי סגולה לשידוך במדרש בפרשת אמור -לתת צדקה/שכר לימוד ל’מלמד’ ,ובכך הקב”ה
אומר “מי הקדימני ואשלם לו?” (שהקדים לשלם דמי מלמד עוד לפני שהיה לו ילד) -רציתי
לדעת האם תוכלו לומר מה בדיוק התנאים לסגולה בזו? [כמה צריך לשלם -לשנה ,לחודש?,
ולמי ומתי וכו’]
תודה רבה לכם ,תזכו למצוות ולהמשיך לזכות!
תשובה:
שלום רב
אין בזה כללים ,כדאי להכנס לתלמוד תורה ,לשאול את המנהל האם יש ילד שהוריו אינם
יכולים לשלם את שכר הלימוד או מתקשים בכך מאוד ,ולשלם במקומם לפחות חודש אחד ,כפי
יכולתכם .הטוב יותר ,אם יש לכם קופת צדקה שכונתית ,לשאול אצל מנהל הקופה ,הוא לבטח
ידע מי כבר הסתבך עם ההנהלה בצורה כזו שעתידו בסיכון… דרך נוספת יש לשאול אצל אותו
מנהל הקופה ,אם יש ילד שמחמת בעיה משפחתית מחלה של אחד ההורים וכדומה זקוק לחונך
שיסייע לו בלימודים ,ולשלם את שכרו של אותו חונך .אם תתקשו לבצע זאת תפנו שוב ונשמח
לסייע לכם בענין זה.
שיהיו בשורות טובות!

רבני בית הדין של הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

סגולה לזיווג
הרבי מלְ יו ּ ַּּב ַּאוְ ויִ ְטש (מלובביץ') זצוק"ל זיע"א ,ייעץ ליהודים רבים באגרות הקודש ,אשר פנו אליו
לבקשת ברכה לזיווג  -ללמוד חת"ת יומי כסגולה לזיווג.
נציין מספר פרטים בדבר לימוד חת"ת (חומש ,תהלים תניא) יומי:
הלימוד כולל:
 .1לימוד יומי של פרשת השבוע (מספר פסוקים מתוך החומש).
 .2אמירת תהילים יומי (כ 5-פרקים ביום).
 .3לימוד מספר שורות בספר התניא.

זמן הלימוד עורך כ 10 -דקות ביום ומתאים לכל אחד ואחת מישראל ,הלימוד הינו לימוד
יומי כלומר צריך להיעשות במהלך היום (לפני צאת הכוכבים).
ניתן ללמוד בכול מקום (לימוד אישי) ,יש לומר את הלימוד בקול.
ראוי להוסיף כי התמדה בלימוד חת"ת יומי מסוגל להמשכת ברכות וישועות .והלומד/ת
בכול יום חת"ת זוכה לסיים בכול שנה את כל חמשת חומשי התורה ,ובכול חודש את כל
ספר התהלים ,ובכול שנה את כל ספר התניא וכל זה בהשקעה של כ 10-דקות ביום.
כמעט כל האברכים הם עמלי התורה הקדושה ב ישיבת מיר המפורסמת המעיינים כל היום בעמקי
תורתנו הקדושה ומתקיימים בדוחק ממלגה זעירה .להרבה מהם יש בלע"ה משפחות ברוכות ילדים
וכבר מחתנים את ילדיהם .כולם ת"ח בקנה מדה – דבר המאפשר להם לקבל על עצמם משימה זו
של לימוד המשניות בהבנה בזמן מוגבל.
הארגון הוקם ומתנהל על ידי רבנים חשובים שליט"א שהם בעצמם מוותיקי תלמידי הישיבה
ולומדים בצוותא עם אחד מבחירי המנהלים של הישיבה .כל עניני האירגון מתנהלי ע"פ הכוונה
ישירה של הרה"ג י.א .סילבר שליט"א מחבר ספרי "משפטי השלום" "שערי משפט" ו"בנין בית
נאמן" ועוד ,שגם לו יש יד בהקמת הארגון .גם הוא לומד עשרות שנים בישיבה ויש לו זמני קבלת
קהל כל יום .הרב סילבר מכיר אישי את כל האברכים שנבחרו אחד אחד ועוקב בקפדנות אחרי
פעילות החבורה לפקח שאכן המשימה מתקיימת במלואה והש"ס נלמדת ביום המבוקש על הצד
היותר טוב.
פעילותיהם של משנת עולם אינה מוגבלת כמובן לזמנים של עצב ויגון .לעתים יהודי ירצה לתבל
דווקא את הזמנים השמחים שלו ולתת לשמחה משפחתית טעם של תורה וצדקה.אם כן אנחנו
נמצאים תמיד לצידו ,כזכור נארגן שש"ס משניות בשלמותו יילמד עבורו (או לימוד אחר כרצונו)
ויקדישו הלימוד של אותו יום במיוחד לזכות הצלחת הנישואין ,בר מצוה ,חלאקה וכדומה .עוד
סיבות אפשריים שיוכלו להביא אדם להנציח ש"ס הם :בעיה רפואית ל"ע ,אחד שעובר ניתוח,
סגולה לשידוך *או הצלחה בעסקים .יצוין שהחיד"א

מזכיר שהגימטריא של פרנסה ושלמשנה בדיוק אותו דבר כי מי שעוסק בזה זוכה לזה .כל
הלימודים יוקדשו בשביל בקשת התורם הבלעדי בלבד.
משנה [עם הכולל] בגמטריא זווג הגון בקרוב

