
שנה חמישית | שבט תשע"ד, גיליון מס' 50

לעילוי נשמת הצדקת שרה ברכה בת שרה בן פורת ז"ל
לעילוי נשמת נפתלי בן שמעה ברזילי, שמואל משה בן אסתר טוטיאן, משה בן שרה בן-פורת, ת.נ.צ.ב.ה.

]1[ המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם )תמורת דמי משלוח בלבד( יתקשרו לטל. 054-8486661, אחרי השעה 16:00

www.yahadoot.net • mhbp52@etrog.net.il • 054-848 6661

הזמר  עולמו  לבית  הלך  בחודש שעבר 
זכרונו  איינשטיין  אריק  והשחקן 
לידי  באו  הלוויה  במהלך  לברכה. 
החברה  של  השונות  התרבויות  ביטוי 
אריק  של  חבריו  מחד,  הישראלית: 
לשחקן  ספדו  החילונית,  מהברנז'ה 
משיריו.  חלק  ושרו  שאבד,  והזמר 
ומחותנו בהווה,  ומאידך, חברו לשעבר 
ר' אורי זוהר שליט"א, דיבר על צדקותו 
וחתם  המנוח,  של  הרוחניים  וענייניו 
כמו  נשמתו.  לעילוי  קדיש  באמירת 
בנותיו מכוסות שביס,  נצפו בלוויה  כן, 
לראשיהם,  כיפות  עם  החרדים  ונכדיו 
שכן,  החילוניים.  ונכדיו  בנותיו  לצד 
היו  זוהר  ואורי  איינשטיין  אריק 
בצעירותם במרכז הבמה החילונית, ואף 
שיחקו יחד בכמה סרטים. אלא שבשלב 
מסויים נפרדו דרכיהם, כאשר אורי חזר 
של  אשתו  אורי.  לרבי  והפך  בתשובה 
אריק, אלונה, חשבה להשפיע על אורי 
ש"יחזור לשפיות", אך גם היא בעצמה 
וחזרה  שבתורה  מהאור  הוקסמה 
בתשובה. בעקבותיה חזרו בתשובה גם 
בנותיה יסמין ושירי, ונשאו לבניו של ר' 

אורי זוהר, שלום ואפריים.
איינשטיין  במשפחות  צופים  כשאנו 
וזוהר, השאלה שעולה לדיון הינה: היכן 
אצל  האם  הזה?  בעולם  האושר  נמצא 
חלק ממשפחת איינשטיין החילונית, או 
והחלק החרדי של  זוהר  אצל משפחת 
מתייחסים  איננו  איינשטיין?  משפחת 
ספק  ללא  שם  הבא",  העולם  ל"חיי 
אותם  של  חלקם  מנת  הוא  האושר 
ששמרו תורה ומצוות, כך יודע כל איש 
מאמין. השאלה היא, לגבי האושר כאן 

בחיי העולם הזה. 

"החיים שלי דפוקים 
וריקניים"

כי  אנשים,  להרבה  נראה  במבט שטחי 
החבר'ה  של  חלקם  מנת  הוא  האושר 
כאלו  מהנאות  הנהנים  החילוניים, 
המפורסמים  אצל  ובפרט  ואחרות. 
הבוהמה  אנשי  החילונית,  בחברה 
זמרים,  קולנוע,  שחקני  "הנהנתנים": 
וכדומה. הרי הם נראים זוהרים וקורנים 
הבמה  על  מופיעים  כשהם  מאושר 
מדוע  לעצמו:  אדם  חושב  והמרקע. 
וכי  ומאושרים?  יהיו שמחים  לא  שהם 
להם  יש  הרי  להם,  חסר  מה  לכאורה 

הכל: כסף, כבוד, תהילה, וכו'.
התשובה  בעלי  אלפי  מאות  אמנם, 
בשני  שחיו  אלו  אותם  שבדורינו, 
שאינה  בצורה  אומרים  המתרס,  צידי 
משתמעת לשתי פנים: "חזרנו בתשובה 

בשביל לזכות לחיי העולם הבא, וגילינו 
שגם זכינו בחיי העולם הזה. רק עתה, 
ומצוות,  תורה  שומרים  שאנו  בשעה 
אנו מרגישים מאושרים בזה העולם...". 
החילוני  בעולם  מפורסמים  אותם  גם 
הזרקורים,  לאור  שחיו  אותם  "הנוצץ", 
כי  מעידים,  בתשובה  חזרתם  לאחר 
ריקנות,  הרגישו  הם  הקודם  בגלגולם 
בא  בחייהם.  מאושרים  היו  לא  ופשוט 
ניקח לדוגמא את דודו טופז המפורסם, 
רביץ,  יצחק  של  באוזניו  התוודה  הוא 
סגן ראש העיר בביתר עילית: "שהחיים 
שלו דפוקים וריקניים". )ראה בעמוד 3 

את הסיפור המלא(.

עולם של דימיונות
שלמה המלך מספר בספר קהלת )ט, יד-
ה,  טו( סיפור משונה לכאורה: "ִעיר ְקַטּנָ
דוֹל,  ּה ְמָעט. ּוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלְך ּגָ ים ּבָ ַוֲאָנׁשִ
דִֹלים.  ּגְ ְוָסַבב אָֹתּה, ּוָבָנה ָעֶליָה ְמצוִֹדים 

ָבּה  ּוָמָצא 
ן  ִמְסּכֵ ִאיׁש 
ט  ּוִמּלַ ָחָכם, 
הּוא ֶאת ָהִעיר 
 . וֹ ת ָמ ְכ ָח ּבְ
לֹא  ְוָאָדם 
ֶאת  ָזַכר 
ן  ְסּכֵ ָהִאיׁש ַהּמִ
ַההּוא". סיפור 
נראה  זה 
מן  כלקוח 
 , ת ו ד ג א ה
ביאור  וצריך 
רצה  מה 

שלמה המלך החכם מכל האדם ללמדנו 
בזה. מבארים חז"ל כי סיפורו של שלמה 
אינו אלא משל לתהליך שעובר  המלך 
האדם בעולמו. וכך אומרים חז"ל )נדרים 
לב,ב(: "עיר קטנה" - זה הגוף. "ואנשים 
בה מעט" - אלו אברים. "ובא אליה מלך 
גדול וסבב אותה" - זה יצר הרע. "ובנה 
עוונות.  אלו   - וחרמים"  מצודים  עליה 
"ומצא בה איש מסכן וחכם" - זה יצר 
טוב. "ומלט הוא את העיר בחכמתו" - 
לא  "ואדם  טובים.  ומעשים  תשובה  זו 
זכר את האיש המסכן ההוא" - דבשעת 
טוב,  ליצר  ליה  דמדכר  לית  הרע  יצר 
]בשעה שהתאווה בוערת – אין זוכרים 

את היצר הטוב[". 
נשאלת השאלה לגבי המשל, כיצד האיש 
המסכן הצליח לנצח עם מזלג וסכין את 
הנשק  במיטב  המצוייד  הגדול  המלך 
חכמתו  הייתה  בדיוק  מה  המתקדם? 
הוא  שעמה  הזה  המסכן  האיש  של 
ניצח? ובהתאם יש להבין לגבי הנמשל, 

אם היצר הרע נמשל למלך גדול וחזק, 
כיצד היצר הטוב "המסכן" יכול לנצחו 
הירושלמי,  המגיד  מסביר  ב"חכמתו"? 
הרה"צ שבתאי יודלביץ זצ"ל: במוזיאון 
דמויות  בשעווה  מפסלים  השעווה 
וכדומה.  זמרים  ורוזנים,  מלכים  של 
עד  אמיתיות,  כך  כל  נראות  הדמויות 
יראה  להתמלא  יכול  פשוט  שאדם 
פלוני,  מלך  של  דמותו  מול  וכבוד 
מפורסם  פוגש  שהוא  בשעה  ולשמוח 
לאותו  מסביר  "החכם"  אך  אלמוני. 
אדם שהכל מעשה תעתועים, ואין אלו 
הידועים.  החשובים  האנשים  באמת 
בוער,  גפרור  אזרוק  שאם  והראיה, 
שלמה  כאשר  כך  תימס...  השעווה  כל 
"בנה  הגדול  המלך  כי  מספר  המלך 
עליה מצודים גדולים", כוונתו למצודים 
וטנקי  מקרטון,  דמה  למטוסי  משעווה, 
דמה מקרטון. כאשר הגיע האיש החכם, 
כדי  מיוחדת  גבורה  צריך  היה  לא  הוא 
אלא  לנצח, 
היה  מספיק 
לו להאיר את 
עיני האנשים, 
הנשק  שכל 
האימתני הזה 
עשוי משעווה 
 , ם י נ ו ט ר ק ו
אחד  ובגפרור 
לנצח  אפשר 

במלחמה.
כך גם בנמשל, 
הרע  היצר 
לאדם  בא 
בפיתויים נוצצים. לטענתו, האושר הוא 
העולם:  הנאות  כל  בידיו  שהרי  בידיו, 
הרע  היצר  וכו'.  סרטים,  מועדונים, 
מעצים בדמיונו של האדם את ההנאות 
מענגות.  כך  כל  הן  כביכול  שבידיו, 
ובפרט בדורנו, הדור הדיגיטלי, יצר הרע 
ושלוחיו עובדים בכל הכלים העומדים 
האדם  בפני  להציג  כדי  לרשותם, 
וכו'.  וכו'  ויופי  תענוגות  שווא של  מצג 
בנקודה הזאת בדיוק מגיע היצר הטוב 
לו  מבהיר  הוא  האדם,  עיני  את  ופוקח 
שכל מה שנראה מבחוץ כל כך מושך, 
מהנה ומענג, אין זה אלא דמיון בעלמא, 
אך במציאות התענוג קטן בהרבה ממה 
בחיים  תבדקו  הרע.  היצר  לנו  שמראה 
תאווה  איזו  שמשיגים  שלפני  ותגלו, 
שכל כך חפצים בה, היא נראית הרבה 
אדם  לדוגמא:  מהאמת.  מענגת  יותר 
שנפתחה  שמע  גלידה,  אוהב  שמאד 
גלידה  של  חדשה  חנות  פלוני  בקניון 
הרכב  את  מתניע  הוא  מיוחד...  בטעם 

מדמיין  הוא  הדרך  כל  לחנות,  וטס 
הגלידה...  על  יתענג  הוא  כמה  לעצמו 
הוא  תמיד,  אבל  תמיד  חזרה,  בדרך 
כמו  טעים  כך  כל  היה  לא  "זה  יאמר: 
רוחנית  זאת, הנאה  שחשבתי". לעומת 
והמצוות,  התורה  משמירת  הבאה 

מסיבה עונג גדול ואמיתי לאדם.

הנאות גשמיות אינן 
מביאות אושר

כך  כל  ההנאות  שאין  בלבד  זו  ולא 
מענגות כפי שהן נראות כלפי חוץ, אלא 
אינן  גשמיות  ש"הנאות  לזכור  שעלינו 
לאדם".  והסיפוק  האושר  את  מביאות 
יתכן שהן יענגו את האדם במעט, )לא 
כפי שזה נראה, כאמור(, אבל אין בכוחן 
להביא אושר ושמחה לאדם. רק הנאה 
יש  ומצוות,  תורה  שמירת  של  רוחנית 
וסיפוק  אושר  לאדם  לגרום  בכוחה 
"מסילת  בספר  כך?  זה  ומדוע  בחייו. 
ישרים" למקובל רבי משה חיים לוצאטו 
)הרמח"ל( מובא משל להבהרת העניין: 
הכפרי  כפרי,  עם  התחתנה  מלך  בת 
את  ולרצות  לשמח  כוחו  בכל  התאמץ 
הכין  לילה,  בעוד  קם  אהובתו.  אשתו 
פיתה מהטאבון, מסק זיתים והכין שמן 
את  כספו  במיטב  קנה  לתפארה,  זית 
הזעתר היקר ביותר, ואת כל המאכלים 
האלו הוא הגיש בכלים היקרים ביותר 
עם  מרוצה,  לא  אשתו  אבל  לו.  שהיו 
לך  "מה  הפנים(.  )על  למטה  הפנים 
"הרי  לאשתו,  הכפרי  פונה  יקירתי", 
מדוע  המאכלים,  מיטב  את  לך  הבאתי 
נפלו פנייך?". התשובה מובנת מאליה, 
צרכי בת המלך אינם תואמים כלל את 
חיים  לרמת  רגילה  היא  הכפרי,  מושגי 
שונה לגמרי מהכפרי, בת המלך לעולם 

לא תהיה מרוצה ממתנות הכפרי.

מרומים,  מגנזי  ירדה  הנשמה  הנמשל, 
כולה רוחנית. הזוהר הקדוש מכנה את 
כלומר,  ממעל".  אלוה  "חלק  הנשמה 
בכבודו  הוא  ברוך  מהקדוש  חלק 
ואנחנו  המלך",  "בת  היא  ובעצמו!! 
המלך"  ל"בת  מביאים  כפרי  כאותו 
ומעוניינים  גשמיות,  והנאות  חפצים 
שהנשמה תהא מאושרת מכך. וכי שייך 
מהדברים  מאושרת  תהא  שהנשמה 
לא  אלו  דברים  הללו?!  הגשמיים 
מדברים אליה, זה לא בשבילה!! הנשמה 
מצפה לאוכל האמיתי שלה שזה התורה, 
המצוות והמעשים טובים, רק הם יביאו 

אותה לאושר הנכסף.

הרהורים אחר מיטתו של אריק איינשטיין

אריק איינשטיין ואורי זוהר בזמנים אחרים
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פינת ההלכה

הלכות מבשל בשבת 
)חלק ב'(

בישול אחר בישול בשבת
צורכו  כל  שהתבשל  יבש  תבשיל  א. 
לחממו  מותר  והצטנן,  שבת  בערב 
אחר  בישול  ש"אין  מאחר  בשבת. 
לח  תבשיל  אבל  ביבש".  בישול 
שהתבשל כל צורכו בערב שבת, אסור 
לחממו בשבת, אם התבשיל כבר אינו 
בו".  סולדת  "חום שהיד  בדרגת  רותח 
)"חום שהיד סולדת בו" פירושו, שהוא 
חם כל כך שאדם בינוני נמנע מלאוכלו 

מרוב חומו(.
כל  שנתבשל  יבש  תבשיל  אפילו  ב. 
בשבת  לחממו  אסור  והצטנן,  צורכו 
גזירה  גז,  של  כיריים  על  ישירות 

למהר  האש  עוצמת  את  יגביה  שמא 
על  להניחו  יש  אלא  התבשיל.  חימום 
או  הכיריים,  גבי  שעל  פח  כיסוי  גבי 
מים  מיחם  או  תבשיל,  קדירת  גבי  על 
חמים שעל הכיריים. וכן מותר לחממו 
באמצעות פלאטה חשמלית של שבת, 
כיוון שאין אפשרות להגביה את מידת 

החום שלה.
ג. אם היה רוב התבשיל יבש, ומיעוטו 
כיוון  יבש,  כדבר  נידון  התבשיל  רוטב, 
שהרוטב בא לתת טעם בתבשיל, והוא 
דגים  עם  מחבת  ולכן  לתבשיל.  בטל 
ומעט רוטב, שהתבשל כל צורכו מערב 
לחממו  מותר  במקרר,  והונח  שבת 
אם  אבל  חשמלית.  פלטה  ע"ג  בשבת 
דין  מרק,  הרבה  היבש  בתבשיל  יש 
לחממו  שאסור  לח,  כדבר  התבשיל 
הוא  התבשיל  שרוב  למרות  בשבת. 
דברים  וכדומה  אדמה  ותפוחי  עופות 

יבשים. 
אפוי  מאכל  ליתן  הדין  מן  מותר  ד. 
וכדומה,  שניצל,  לחם,  כגון:  צלוי,  או 
בתוך סיר עם מאכל רותח שהיה מונח 
אפייה  אחר  בישול  ש"אין  האש,  על 
עליו  תבוא  בזה  והמחמיר  וצלייה", 
ברכה. אך מותר לערות מרק רותח על 
דבר אפוי או צלוי ללא שום פקפוק. וכן 
מותר ליתן בשר מבושל על גבי פלאטה 
של שבת שיהיה כעין צלי, ש"אין צלייה 
אחר בישול". ואחינו בני אשכנז נוהגים 

להחמיר בכל זה כדעת הרמ"א.

ה. מותר ליתן פרוסות לחם על פלאטה 
להקשותן  כדי  בזה,  וכיוצא  שבת,  של 
אחר  אפיה  ש"אין  צנימים,  ולעשותן 

אפיה".
גבי  על  רותחים  מים  לערות  מותר  ו. 
ושאר  שהאיטריות  כיוון  חמה",  "מנה 
מטוגנים  הינם  שבקופסא  המרכיבים 
לגמרי, ו"אין בישול אחר טיגון בשבת". 
על  רותח  מרק  לערות  מותר  גם  ולכן 

שקדי מרק המונחים בצלחת.
בשר  בחתיכות  הממולאת  פשטידה  ז. 
מערב  צרכה  כל  המבושלת  ושומן, 
של  פלאטה  על  ליתנה  מותר  שבת, 
המכוסות  גז  של  כיריים  על  או  שבת, 
בפח, כדי לחממה. ואף על פי שעל ידי 
כך השומן נמס ונימוח ונהיה לח, כיוון 
שעתה בשעה שהוא נותנו לחממו הוא 
בישול  בו  שאין  יבש,  כדבר  דינו  יבש, 

אחר בישול.

 החזרת קדירה
על גבי האש בשבת

שאלה: קדירת תבשיל שהייתה מונחת 
בשבת,  הקדירה  את  והסירו  האש,  על 
האם מותר להחזירה לשם. כגון, שצריך 
יותר,  מאוחר  הבית  מבני  אחד  לבוא 

ורוצים שהאוכל יישאר חם בעבורו? 
הפסקת  "הייתה  נשאלתי:  בזה  כיוצא 
השלגים,  סופת  עקב  בשבת,  חשמל 
את  השבת  יום  בעצם  לקח  שלי  וחבר 

החמין, והניחה על הפלטה בבית חמותו 
היה  זה  האם  לידו,  מטר  מאה  שגרה 

מותר"?
התבשיל,  את  להחזיר  מותר  תשובה: 
ואף להעבירו לפלאטה/כיריים אחרות, 

בתנאים הבאים:
שאם  לגמרי,  מבושל  המאכל  א. 
התבשיל עדיין אינו מבושל כל צורכו, 

הרי הוא מבשל בשבת. 
לפלטה  ורק  אך  להחזיר  מותר  ב. 
חשמלית, או לכיריים של גז המכוסות 
להחזירו  אין  אך  בלא'ך,  הנקרא  בפח, 

ישירות על הכיריים. 
בתבשיל לח מותר להחזירו או להעבירו 
רק אם קיימים עוד שני תנאים נוספים:

"חום  בדרגת  רותח,  עדיין  התבשיל   .1
שהיד סולדת בו". כלומר, שהוא חם כל 
נמנע מלאוכלו מרוב  בינוני  כך שאדם 
חומו. )לאשכנזים די שהתבשיל עדיין 

חם מעט, ולא התקרר לגמרי(.
2.  לא הניחו את הקדירה על הקרקע, 
אלא תפסו את הקדירה ביד או הניחוה 
על  להניחה  רוצים  ואם  כסא.  גבי  על 
גבי שיש או שולחן – יש להניח מגבת 
צריך  )לאשכנזים  לקדירה.  מתחת 
כשמוציא  בדעתו  שיהיה  נוסף,  תנאי 
לשם  להחזירה  הפלטה  מעל  הסיר 
צריך  וגם  אחר.  למקום  להעבירה  או 
ולא  דווקא,  בידו  הקדירה  את  שיאחז 

יניחנה על שום מקום(. 

בווזלין  או  בשפתון  להשתמש  מותר  האם  שאלה: 
בשבת לשפתיים, כשיש יובש אך אין סדקים?

תשובה: אסור להשתמש בשפתון בשבת, הן בשפתון 
אדום והן בשפתון שקוף, משום איסור צובע בשבת. 
)שמירת שבת כהלכתה, פרק יד הלכה נה. מנוחת אהבה, ח"ג פרק 

יג ס"ו(.

יבשות,  שפתיים  על  שמן  או  ווזלין  למרוח  ואסור 
משום איסור רפואה בשבת. )שמירת שבת כהלכתה, פרק 
לד הלכה יג(. אבל אם מניעת הדבר יגרום לך צער רב, 
והתחלת לשים את הווזלין או השמן בימות החול, 
יוסף,  ילקוט  )עיין  בשבת.  על השפתיים  למורחן  מותר 
את  היטב  שתמרחי  בתנאי  קלה(.  עמוד  ד  כרך  שבת 
תישאר  ושלא  בשפתיים,  יבלע  שכולו  עד  הווזלין 
שכבה על גבי השפתיים. )שו"ת יביע אומר, ח"ד סימן כז 

אות ב. חזון עובדיה שבת, כרך ד עמ' קסב ועמ' שפד(.

תשע"ג,  באדר  כ"ז  שבת  ביום  נפטר  חמי  שאלה: 
והובא לקבורה ביום כ"ט באדר. מתי יש לקיים את 
האזכרה של ה- 11 חודש, ומתי תאריך האזכרה של 

ה- 12 חודש, בשנה זו שהיא שנה מעוברת? 
תאריך  לפי  האזכרות  את  לערוך  עליכם  תשובה: 
הפטירה, ולא לפי יום הקבורה. )חזון עובדיה אבלות, כרך 
ג עמ' ר(. ולכן, את האזכרה של 11 חודש יש לעשות 
12 חודש  ותאריך האזכרה של  בכ"ז שבט תשע"ד. 
יש  בכל שנה מעוברת  וכן  ב' תשע"ד,  אדר  בכ"ז   -
ב'. )שם עמ'  יום השנה בכ"ז אדר  לערוך את אזכרת 
הראשונה  השנה  שהיא  בלבד,  הזאת  השנה  רכט(. 
לפטירה, אם תוכלו לעשות אזכרה גם בכ"ז אדר א' 

תשע"ד, תבוא עליכם ברכה. )שם עמ' רלא(.

ראש  כיסוי  עצמי  על  ולקחתי  גרושה,  אני  שאלה: 
ריאות  מדלקת  בתי  את  שריפא  להשם  כהודיה 
בסיכון  נמרץ  בטיפול  מאושפזת  כשהייתה  חריפה, 
גבוה. אני גאה להיות דתייה, אך לא אשקר, ואומר, 
שהכיסוי מהווה עבורי בלבול. כי אני גרושה, וכולם 
מה  הצעות.  לי  מציעים  ולא  נשואה,  שאני  חושבים 
עלי לעשות בנידון? כל גבר שאני נפגשת איתו טוען 
שאני לא צריכה כיסוי ראש, כי אני לא נשואה. ממני, 

האובדת עצות.
יקרה!  מלך  בת  חלקך,  ואשרי  אשרייך  תשובה: 
חייבת  גרושה  אישה  גם  ההלכה  פי  על  ולשאלתך, 
אל  ג(.  סימן  חאהע"ז  ח"ד  אומר,  יביע  )שו"ת  ראש.  בכיסוי 
ראש  הכיסוי  למרות  זיווגך  את  תמצאי  את  תדאגי, 
שלך. יותר נכון, בזכות הכיסוי ראש שלך. שהרי ה' 
מציע  אני  משמיים".  ו"שידוך  זיווגים,  שמזווג  הוא 
שלך,  החתן  את  למצוא  כדי  לשדכניות,  שתפני 
בצורה כזו נושא הכיסוי ראש לא יהווה בעיה בכלל. 
שאלה: אני חוזר בתשובה, חי בסביבה בעיקר חילונית 
- מסורתית. אני מנסה לשמור נגיעה ועיניים, למרות 
שאני חי בסביבה שיש מבחנים כל הזמן. יש תקופות 
שאני מצליח יותר ומקפיד יותר, ויש תקופות שאני 
פחות. איך אני יכול בע"ה להתחזק בשמירת הברית? 
מאוד חשוב לי. אין לי אפשרות לעזוב את המשפחה 
וללכת לישיבה, כי כל עוד שאני בבית אני גורם להם 
לקיים חלק מהמצוות בעקיפין או בצורה חלקית, וגם 
אני מנסה לקרב לבבות בין ההורים. איך עלי לפעול?

לחוזרים  לישיבה  ללכת  ביותר,  לך  מומלץ  תשובה: 
בתשובה וללמוד שם. המצב בו אתה נמצא, לחיות 
ניסיונות, לא בריא  ועם הרבה  בסביבה לא תומכת, 
כלל לרוחניותך. אסור לאדם להעמיד עצמו בניסיון. 
שוכן  הרע  היצר  כי  ניסיונות,  ישנם  בישיבה  )גם 
שם  הניסיונות  מתגורר  שאתה  היכן  אבל  בלבבות, 
לרוחניות  לדאוג  צריך  אתה  יותר(.  הרבה  קשים 
הזה  העניין  ולכן  קודמים",  "חייך  בבחינת  "שלך", 
מספר  מקיימים  הוריך  בזכותך  בבית  שכשאתה 

מצוות, לא יכול לגבור על הדאגה לעולמך הרוחני.
תיבול  עשבי  בפועל  לעשר  ניתן  כיצד  שאלה: 

לא  פעם  וכל  מאחר  הפרטית?  בגינה  שצומחים 
ניתן  האם  לשקול,  קשה  אז  גדולה  כמות  קוטפים 

לספור גבעולים ולעשר לפי זה?
תשובה: תחילה יש להבהיר, כי עשבי תיבול שאינם 
את  בהם  מתבלים  אלא  עצמם,  בפני  נאכלים 
כגון: פלפלים שחורים הנטחנים  התבשילים בלבד, 
מתרומות  פטורים  וכיו"ב,  כמון  כרכום,  דק,  דק 
ומעשרות. ורק תבלינים הנאכלים בפני עצמם, כגון: 
בצל, שום, זעתר, קצח שמפזרים על הלחם, כרפס, 
פטרוזליה, וכיוצא בהם, חייבים בתרומות ומעשרות. 

)חזון עובדיה תרומות ומעשרות, עמ' ק ובהערות שם(.

הגבעולים,  את  לשקול  תוכלי  אם  שאלתך,  ולגבי 
ואם  כן.  שתעשי  עדיף  משקל,  לפי  עשירית  ולתת 
אינך יכולה לשקול, אז תספרי את הגבעולים, ולפי 
זה תתני את המעשרות, כפי שכתבת בשאלתך. )שו"ע 

יו"ד סימן שלא סעיף כד. ביאורי הגר"א שם אות קכד(. 

כדי  קוטף  אני  בגינה,  לימונית  עלי  לי  יש  שאלה: 
להכין משקה, האם אני צריך לעשר?

העלי  את  סוחטים  לא  נכון,  מבין  אני  אם  תשובה: 
לימונית, ולא אוכלים אותם, רק שמים אותם במים 
חמים וזה נותן טעם במים, כמו עלי תה. אם אכן כך 
לימונית,  עלי  לעשר  צורך  אין  אז  הדברים,  פני  הם 
שאין  וכמו  במים,  טעם  לתת  רק  באים  שהם  כיוון 
צורך לעשר עלי תה, כמבואר בחזון עובדיה )תרומות 

ומעשרות, עמ' קב(.

שאלה: אם אני עושה חלות מקילו קמח בלבד, האם 
אני חייבת בהפרשת חלה או לא?

תשובה: אין מפרישין חלה אלא אם כן עושים חלות 
טוב  חסידות  וממידת  ומעלה.  קמח  ק"ג  מ-1.560 
להפריש חלה בלי ברכה משיעור קילו ומאתים גרם. 
)הליכות עולם ח"א עמ' רפח. קשו"ע ילקוט יוסף, ח"ב עמ' תתיב 

ס"ו(.

ניתן להפנות שאלות בהלכה וביהדות לרב מנשה בן פורת 
שליט"א – מוסמך להוראה, ומרצה בכיר ליהדות בערוץ הידברות, 

במייל: mhbp52@etrog.net.il, ובאתר "יהדות נט".

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה ]2[

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ובאתר "הידברות"

מאת העורך הרב מנשה בן פורת שליט"א

שאל את הרב



רביץ  יצחק  ר'  של  מכתבו  לפניכם 
הי"ו, בנו של חה"כ אברהם רביץ זצ"ל, 
אודות דודו טופז. המכתב פותח צוהר 
אל עולמם של כוכבי החילוניות, )ראה 
באמיתות  מלמדנו  וגם  ראשי(.  מאמר 
הרמון  "כפלח  הפסוק  על  חז"ל  דברי 
מלאים  שבך  ריקנים  "אפילו   – רקתך" 

מצוות כרימון":
לפני  אחת  שבת  בערב  קרה  "זה 
והטלפון  יושב במשרדי  אני  כשנתיים. 
"איזה  טופז.  דודו  הקו  על  מצלצל. 
נימה  מעט  לא  עם  שואל  אני  טופז?", 
והוא  "מהצ'חצ'חים?".  זלזול,  של 
משיב לי בחיוב. לא הבנתי מה לו ולי? 
ואז סיפר לי טופז, שהוא קיבל מכתב 
בביתר,  המתגוררת  מסכנה  מאישה 
העגום,  מצבה  את  מגוללת  היא  ובו 
ומספרת שאין לה מה לאכול. ברשימת 
הממליצים היא הזכירה את שמי, כמי 

שיכול להעיד על מצב המשפחה.
אמנם  הסיפור  "האם  אותי:  שאל  הוא 

שהיה  מה  לו  סיפרתי  קשה?".  כך  כל 
ידוע לי, ואמרתי לו שאני יודע שהמצב 
הודיע  טופז  פשוט.  לא  מאד  שם 
 – למשפחה  לתרום  רוצה  שהוא  לי 
75,000 ₪. הייתי המום, המכתב נשלח 

אנשים,  למאות 
ה  ח פ ש מ ה ו
חלמה  לא  בטח 
לקבל כזה סכום 
ממנו.  ודוקא 
טופז שאל אותי 
אם אוכל להגיע 
הביתה?  אליו 
לו,  אמרתי 
שביום שישי אני 
כבר לא אספיק, 
שאבוא  וסיכמנו 

הוא  שעה  לאחר  ראשון.  ביום  אליו 
למשפחה  שאמסור  וביקש,  התקשר 
סכום  אליהם  יגיע  ראשון  שביום 
שכבר  רוצה  שהוא  אמר,  הוא  כסף. 

אצל  השמחה  תשרה  הקרובה  בשבת 
המשפחה המסכנה הזו.

והעמקנו  לביתו,  הגעתי  ראשון  ביום 
בשיחה שערכה 4 שעות. הוא אמר לי, 
ושהוא  כלום,  לו  שאין  מרגיש  שהוא 
תורם את הכסף 
שיוכל  כדי 
למעלה  לעלות 
הוא  משהו.  עם 
שהחיים  טען, 
דפוקים  שלו 
 , ם י י נ ק י ר ו
ן  י י נ ע ת ה ו
את  במצוות. 
הוא  הצ'ק 
בתנאי  נתן, 
ה  ח פ ש מ ה ש
לא תגיד לו תודה, ולא תדע את זהות 

התורם.
נפרדנו בידידות רבה. לאחר כחודשיים 
הוא  הפעם,  שוב.  טופז  אלי  התקשר 

בחור  של  ממשפחה  מכתב  קיבל 
ספר  לכתוב  שרוצים  בצבא,  שנהרג 
התעניין,  הוא  נשמתו.  לעילוי  תורה 
לו,  אמרתי  תורה?  ספר  עולה  כמה 
שמדובר בסכום עתק של כ- 40,000$, 
הוא אמר לי, שהוא מסכים לתרום חצי 
בתנאי שאני אביא את החצי השני. וכך 
רצה  לא  התורה  ספר  להכנסת  היה. 
הוא הסביר שרוצה שזה  להגיע.  טופז 

יהיה נטו למצווה. לא רוצה כבוד". 
רביץ מעיד מתוך הכרות אישית, שטופז 
תשובה.  בהרהורי  מלא  יהודי  היה 
אלי  התקשר  הסיפור,  "כשהתחיל 
העוזר שלו צחי ושאל, אם אני מסכים 
המשפט?  בבית  אופי  עדות  לתת 
מקיים  אני  הנה  אז  שבוודאי.  אמרתי 
הבטחתי לתת 'עדות אופי', אלא שאני 
נאלץ, לדאבוני לעשות זאת, בפני 'בית 
של  משפט  בית  ולא  מעלה',  של  דין 

מטה", מסיים רביץ.

הרב מנשה בן פורת שליט"א מספיד את דודו טופז על קברו

עדות אופי על דודו טופז

יוסי  לשעבר,  החינוך  ושר  מרץ  ראש 
כל  כלפי  השלילי  ביחסו  הנודע  שריד, 
 31( לאחרונה  חשף  שבקדושה,  דבר 
ראיון  למניינם(, במהלך  בדצמבר 2013 
לתכניתו של בני בשן בגלי צה"ל, סיפור 
מתתי,  "פעם  במיוחד:  מפתיע  אישי 
נסענו  פה.  הייתי  לא  וכבר  מת,  הייתי 
את  זוכר  אני  במכונית,  המשפחה  כל 
הילדים שלי האומללים יושבים מאחור, 
את  שנסתלק,  אביהם  על  מרה  ובוכים 

אשתי חיוורת...". 
ומגיב:  להאמין,  מתקשה  השדרן  בעוד 
ממשיך  שריד  לך".  מאמין  לא  "אני 
ומתאר: "נסענו באוטו, ופתאום הרגשתי 
ופתאום  ופרץ חום עצום,  חולשת דעת 
הרגשתי שאני מתרומם ומתעופף מעלה 
עמוקה  מאוד  תחושה  הרגשתי  מעלה. 
בני  לשאלת  הנשמה".  יציאת  של 
של  תחושה  הרגשתה  רגע,  "רגע  בשן: 
הפרדה בין נשמה לגוף?". משיב שריד: 
יציאת  של  תחושה  הרגשתי  כן.  "כן. 
התבוננתי  מעופפת  וכנשמה  הנשמה. 
על פני הכדור, ואז ראיתי את משפחתי 
ממשיכה לנסוע באוטו, כי אשתי שמה 
החולים.  לבית  ומיד  תיכף  פעמיה  את 
כשהגעתי לבית החולים שבתי לעצמי". 
המראיין ההמום ממשיך לשאול: "ובזמן 
כמו  מלמעלה,  אותם  רואה  אתה  הזה 
בסרטים?". ושריד משיב: "אני לא יודע 
לא  הזה  בסרט  אולי  בסרטים,  זה  איך 

הייתי. אבל זה קרה בחיים". 
עוד  הוסיף  השיחה  בהמשך  שריד 
ממרחקים,  "צפה  הוא  אותם  פרטים, 
זוכר  "אני  כלשונו:  השביעי",  מהרקיע 
אמרה  שאשתי  מלמעלה,  שראיתי 
מפתיע  באופן  החולים[  בית  ]לצוות 
יוסי  את  'הבאנו  לה:  אופייני  ובלתי 
סביבי,  התאספו  הרופאים  שריד'. 
התחילו לבדוק אותי, ולהם כנראה היה 
אני  ואחיה.  אמות  שלא  אחר,  רושם 

שאמר,  רופא  שם  שהיה  זוכר  אפילו 
שהוא מכיר תופעה כזו, שאדם מרגיש 
פתאום שגל חום פנימי גואה בו, והודף 
אותו כלפי מעלה. כנראה שזה המקרה, 
רפואית.  אבחנה  שום  הייתה  לא  אבל 
כנראה, שזה קשור ליחסי הגומלין שלנו 
בין הגוף לנפש. לפעמים, אולי הנשמה 
רוצה  היא  ולצאת.  להשתחרר  רוצה 
אחרים,  דברים  על  ולהתבונן  חופש, 

מתוך הכלוב הפנימי הזה". 
"כלומר,  מסקנה:  לידי  מגיע  המראיין 
יש ישות נפרדת, שהיא הנשמה שלך?". 
ושריד מאשר: "כן, אתה מדייק. הנשמה, 
חשבתם  אם  מהגוף".  נפרדת  הנפש, 
באלוקים  להאמין  יתחיל  שריד  שכעת 

שריד  ובנשמה, 
השדרן  את  מפתיע 
"אני  וטוען:  בעצמו 
מאמין  לא  בכלל 
הנפש,  בהישארות 
ושימו  מבין?".  אתה 
לב לטענה המגוחכת 
בניגוד  "זה  לכך: 
שלי".  לאידיאולוגיה 
השיחה  בהמשך 
השדרן  מתקיל  שוב 

"האתאיסט  אותו:  ושואל  שריד  את 
והגוף  בכלל שהנפש  חושב  הנורמטיבי 
חד הם, זאת אומרת שהגוף הולך, אז גם 
הנפש איננה". "כך גם אני חושב", משיב 
יוסי שריד, "אבל מה שקרה לי לא עולה 
שלי".  מאמין'  ה'אני  עם  אחד  בקנה 
עם  אותי  תבלבל  "אל  אחרות:  במילים 
ואיתה  שלי,  האידיאולוגיה  זו  עובדות, 

אני אמשיך". 
ייסודי  כי משהו  במהלך הראיון נשמע, 
כחילוני  הידוע  השדרן  של  בתפיסתו 
את  לוקח  אני  "יוסי,  התערער:  גמור 
הרבה  החיים,  לכל  באמת  הזה  הדבר 
דברים אני אוהב לחתום מול עצמי ב'אני 

לא יודע' גאה. מבחינתי העדות הזו שלך 
היא העדות המשכנעת ביותר שיכולתי 
המראיין  הראיון  במהלך  לקבל". 
הדגיש כי הוא מייחס חשיבות ואמינות 
מהפה  בא  "שזה  היות:  לדברים,  רבה 
הריאליים,  מהאנשים  ]שאתה[   – שלך 
דיבורים  כלפי  והציניים  וההגיוניים, 
את  אומר  ואתה  מכיר.  שאני  כאלה, 
שריד מתעקש  יוסי  אך  כעובדה...".  זה 
מביאה  אינה  עבר  שהוא  החוויה  כי 
הכפרניות:  דעותיו  את  לשנות  אותו 
שריד'.  'יוסי  לבין  זה  בין  להבדיל  "יש 
מה שקרה לי לא עולה בקנה אחד עם 
תפיסת העולם שלי... זה קרה ביני לבין 
נבובות,  במילים  מסביר  הוא  עצמי", 
והיגיון.  טעם  חסרות 
מרגיש  בשן  בני  ואכן 
ההיגיון  בחוסר 
ומגיב  שבדברים, 
להפריד  ניתן  שלא 
שקרה  המעשה  בין 
המתבקשת  לאמונה 
לא מקבל  "אני  מכך: 
שלך,  הטענה  את 
קשר,  שיש  וודאי 
ואנחנו גם נתווכח על 

זה מתי-שהו"... 
האדם  יכול  כמה  עד  לראות,  מדהים 
עיניו,  שרואות  ממה  עצמו  את  לנתק 
וממה שיודע הוא בשכלו. את החידוש 
האפשרות  את  הנפש,  בכוחות  הזה 
לסתירה פנימית מעין זו בלבו של אדם, 
בקיאים  היו  אשר  חז"ל,  לנו  מתארים 
לפני  כבר  האדם,  של  נפשו  במהלכי 
"יודעין  לא,ב(:  )שבת  בגמרא  שנים  אלפי 
להם  ויש  למיתה,  שדרכם  רשעים 
פירוש,  ]כליותיהם[".  כסלם  על  ֶחֶלב 
שדרכם  הרשעים  שיודעים  למרות 
מסוגלים  אינם  כביכול  הם  לאבדון, 
מכסה  השומן  שכן  בתשובה,  לשוב 

המחשבה  על  האחראיות  הכליות  את 
ואומרת:  הגמרא  ממשיכה  והדעה. 
"שמא תאמר, שכחה היא מהן? תלמוד 
סלה".  ירצו  בפיהם  "ואחריהם  לומר: 
יודעים לומר בפיהם מה  ]למרות שהם 
תהא אחריתם, הם ממשיכים במרוצתם 

לעברי פי שחת[".
כמו כן, אמרו חז"ל )עירובין יט,א(: "רשעים 
אינם  גיהנם  של  פתחה  על  אפילו 
שהכבוד  מאחר  בתשובה".  חוזרים 
להם  נותן  לא  שלהם,  המנופח  והאגו 
הרשעים  ועוד,  בטעותם.  להודות 
יודעים  והם  בתאוותיהם,  מאד  חפצים 
לוותר  עליהם  האמת,  על  יודו  שאם 
בכך.  חפצים  אינם  והם  תאוותיהם,  על 
"מיכה".  הוא  לכך  המוחשית  הדוגמא 
)ילקוט שופטים רמז עד(,  שהרי אמרו חז"ל 
שמיכה החזיק בחיקו את "פסל מיכה" 
בשעה  גם  שופטים,  מספר  המפורסם 
מתן  בשעת  וגם  סוף,  ים  את  שעבר 
שמות  )מכילתא  חז"ל  אמרו  והרי  תורה. 
]מראות  הים  על  שפחה  "ראתה  טו,ב(: 
יחזקאל בן בוזי  נבואה[ מה שלא ראה 
]הנביא שצפה במעשה מרכבה[", נמצא 
שמיכה היה בין אלו שראו את התגלות 
כבוד ה' על הים, ואף על פי כן באותה 
שעה עצמה נשא עמו את העבודה זרה. 
ואף בשעת התגלות ה' על הר סיני, הוא 
המשיך להחזיק את הפסל בחיקו. וזהו 
כאמור, שאדם יכול לחיות בסתירה בין 

מעשיו לבין הכרתו. 
)שיחות  זצ"ל  שמואלביץ  חיים  הרה"ג 
במהדו'  נו  מאמר  תשלג.  תשא  כי  פרשת  מוסר, 
להבנת  נוספת  נקודה  מוסיף  תשסב( 
בהכרה  "כי  מיכה:  פסל  של  העניין 
מהותו  מאומה  ישתנה  לא  כשלעצמה 
שלא  הכרה  כי  האדם,  של  ופנימיותו 
באה לאדם על ידי עמל ויגיעה, לא תתן 
ולא תוסיף לאדם, והוא נשאר כשהיה – 

עבודה זרה עמו".

אמיתי: יוסי שריד חווה יציאת נשמה

]3[



חולשות  יש  מאיתנו  אחד  לכל 
וחסרונות. החכמה בחיי הנישואין היא 
לא להבליט אותם, אף על פי שבן הזוג 
כבר מכיר אותם ויודע עליהם. הבלטת 
ולהקטנת  לדחייה  תגרום  המומים 
וממילא  זוגך,  בן  בעיני  שלך  הערך 
כדור  לזכור!  נא  היחסים.  יתקררו 
פינות  לעגל  נלמד  וממנו  עגול,  הארץ 
יתקל  לא  הזוג  שבן  ולדאוג  ושפיצים, 

בהם...  
רבים  לגברים  דוגמאות:  מספר  לפנינו 
יש 'מחלה' - הם אוהבים לישון. בעצם, 
החתונה.  למחרת  אצלם  התחיל  זה 
שבכל  עייפות,  כזאת  עליהם  נחתה 
למצב  להגיע  שואפים  הם  הזדמנות 
הכרית.  על  מונח  כשהראש  אופקי, 
עצמה:  את  שואלת  אישה  לפעמים 
עם  או  איתי  התחתן,  בעלי  מי  'עם 
שלם,  לילה  שישן  אחרי  הכרית?...'. 
עוד  לישון  להמשיך  בקלות  יכול  הוא 
כמה שעות... וכשהיא רואה זאת, היא 
בעיניה  שלו  והערך  זעם  מתמלאת 
יורד. וכל כך למה? מרגיז אותה שהיא 
באנשים  נזכרת  היא  ישן.  והוא  ערה 
 - והוא  השמש,  זריחת  לפני  שקמים 
דע  יקר!  בעל  השמש...  את  רואה  לא 
לך שזו הפגנת חולשה. היא אמרה לך: 
"קום!", אז תקום. רוצה לישון? תכנס 
לרכב, תשכיב את הכסא ותישן עד ועד 

בכלל... אבל לא ְלָיָדה...
שאסור  חולשות  יש  לנשים  גם 
אחת:  גברת  פעם  לי  אמרה  להבליט. 
שאלתי  ע-צ-ב-נ-י-ת...".  אישה  "אני 
כשאת  התחתנת  למה  "אז  אותה: 
הרגעה  כדורי  לוקחת  היית  עצבנית? 
ומתחתנת  החתונה  לפני  שנים  כמה 
החתונה  "לפני  ענתה:  והיא  רגועה...". 
יודע מי הפך  רגועה, אתה  הייתי מאד 
אותי לעצבנית? בעלי! הוא אדם רע... 
אמרתי  שלו...".  מהמשפחה  בא  זה 
להיות  היתר  לך  אין  אופן  "בשום  לה: 
עצבנית. אי אפשר לגדל ילדים ולנהל 
התקפת  קיבלת  ואם  בעצבנות.  בית 
עצבנות, תשתי מהר מים קרים ותירגעי. 
לא נרגעת? לכי לזרוק זבל, חתול אחד 
יקפוץ מהפח, ואת תהיי רגועה למשך 
תבליטי  אל  יקרה!  גברת  שבועיים...". 
את מום העצבנות שלך בפני בעלך, זה 

יגרום לירידת ערכך בעיניו.
אחרי  "למה  פעם:  שאל  אחד  בעל 

מצטיין'  'עובד  בעבודה  שקיבלתי 
חמש פעמים, אשתי עדיין לא מעריכה 
אני  רק  "כי  הגיבה:  אשתו  אותי?". 
יודעת מי הוא ומה הוא, כל התנהגותו 
אם  תחפושת...".  רק  היא  בעבודה 
שהיא  נראה  המציאות  על  נסתכל 
הוא  לעבודה  יוצא  כשהבעל  צודקת. 
אופנתיות,  נעליים  ג'ינס,  מכנסי  לובש 
ומשפריץ  מתגלח  מותגים,  חולצת 
נעים  כך  כל  הפנים...  על  אפטר-שייב 
העבודה,  ובמקום  בחברתו...  להיות 
חיבוק  מקבל  בדרכו  שעובר  מי  כל 
את   שואל  הוא  עשר  בשעה  וברכות. 
ואני  קפה?".  לך  להכין  "איציק  חברו: 
קפה  הכנת  לא  לאשתך  'למה  שואל: 
מגיע  כשהוא  מהבית?!'.  שיצאת  לפני 
הביתה... ה'בטריה' של הנחמדות כבר 
וחרבות  עולה במדרגות,  הוא  נגמרה... 
שומעת  אשתו  מהעיניים.  לו  יוצאות 
וצועקת:  המדרגות  בחדר  צועד  אותו 
ק!". והבית עובר לדום... הוא  "ַהְכֵתף ׁשֶ
נכנס הביתה ונוהם: "עוד פעם מקרוני? 

נמאס לי כבר מהשניצל...". 
שתישאר  כדאי  אולי  יקר!  בעל 
בעבודה, שם אתה יותר נחמד... אשתך 
אתה  בבית  כי  אותך,  מעריכה  לא 
מסיר  אתה  אתה.  מי  בדיוק  מראה 
כדאי  פינות.  מעגל  ולא  הכפפות,  את 
הנחמדות  של  האנרגיה  שאת  מאד 
והסימפטיה תשקיע בבית, ואם נשארו 
בעבודה.  אותן  תיתן  שאריות,  עוד  לך 

ואז תקבל 'עובד מצטיין' גם בבית. 
דומה.  מציאות  ישנה  הנשים  אצל  גם 
אישה, יכולה להיות הרבנית של העיר, 
אין  מטלית.  ובידה  בטלית  הרבנית 
חסדי   - בו  מתנדבת  לא  שהיא  ארגון 
נעמי, יד שרה, יד עזרה, יד אליעזר, אוזן 
המן... בערב היא שוכבת על הספה כמו 
ממנה  מבקש  בעלה  מפורקת...  ג'לי, 
"שירות  לו:  עונה  והיא  ערב...  ארוחת 
אל  מתה...  אני  בעצמך,  טפל  עצמי, 
תשכח שאני מתנדבת...". גברת יקרה! 
כל התנדבותך אינה שווה מאומה, אם 
לאכול.  חם  לו משהו  ואין  חוזר  בעלך 
על  תרוקני  החסד  של  ה'בטריה'  את 
בני הבית. נשארה לך עוד אנרגיה, תני 

אותה לארגונים אחרים.

אל תבליט חולשותיך בפני בן זוגך

סגולות להצלחה
המובחרת  והיא  להצלחה,  סגולה  א. 
האדם  את  מעלה  והיא  שבסגולות, 
מאפילת העוני לאור העושר, לקיים את 
"המצות"  לכך,  והסימן  התורה.  מצוות 
לרמוז   ,)541( "בהצלחות"  בגימטריא 
שעל ידי קיום המצוות יבואו ההצלחות. 

)סגולות ישראל מערכת ה אות לד(.

ב. סגולה להצלחה בעסקים, במשא ומתן 
"לדוד  המזמור  את  שיאמר  ובמסחר, 
כד  )פרק  ומלואה"  הארץ  לה'  מזמור, 
ובין  פעמים.  שלוש  לפחות  בתהילים(, 
פעם לפעם יאמר כך: "יהי רצון מלפניך 
ה' אלוקי ואלוקי אבותי, )יכווין השמות 
האלו: מ"ן מ"ם(, השם הקדוש והטהור, 
שאצליח בעניין פלוני ופלוני )כאן יפרט 
ולמען  בו(.  להצליח  שרוצה  העניין  את 
ואלוקי  השמיים  אלוקי  הגדול,  שמך 

הארץ. אמן נצח סלה ועד. )שם אות לו(.
ומתן  להצלחה במשא  נפלאה  סגולה  ג. 
ולעושר, לתמוך מכספו בלומדי התורה, 
וזה  הכוללים.  ואברכי  הישיבות  בחורי 
ֵצאֶתָך  ּבְ ְזבּוֻלן  ַמח  "ׂשְ הפסוק  כוונת 
אָֹהֶליָך". כלומר, כשאדם יוצא  שָכר ּבְ ְוִיּשָׂ
הספק  כי  אינו שמח,  ולמסחר  לעבודה 
מקנן בלבו שמא יפסיד ולא ירוויח. אבל 
יכול  זבולון   - בצאתך"  זבולון  "שמח 
מדוע?  לעבודה,  בצאתו  כבר  לשמוח 
"ויששכר באוהליך" - כיוון שהוא תומך 
לשבת  שיוכל  יששכר  באחיו  מכספו 

וללמוד תורה. )שם אות לט(.
פעמים  שבע  לומר  להצלחה,  סגולה  ד. 
בשעה  אחת,  בנשימה  "אוריאל"  שם 
לאחר  נקיות  בידיים  ממיטתו,  שיקום 
נטילת ידיים, ומובטח לו שיצליח באותו 

היום. )שם אות מ בשם מקובל מפורסם(.
שר,  עם  בפגישה  להצלחה  סגולה  ה.  
וכדומה, שיקרא  פקיד ממשלתי  שופט, 
לפני הפגישה בפרשת וישלח, מתחילת 
המקום  שם  קרא  כן  "על  עד  הפרשה 
יז(.  פסוק  לג  פרק  )בראשית  סוכות" 
וכן יאמר את פסוקי אות ו' בפרק קי"ט 

שבתהילים. )שם(.
ו. סגולה להצלחה, להאריך ולמשוך את 
המילים "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", 
בערבית של מוצאי שבת. )שם אות מב בשם 

מהרח"ו מרב האי גאון(.

ז. סגולה להצלחה, יאמר בכל יום פרקי 
נז,  לח,  כח,  יג,  ח,  ז,  ו,  אלו:  תהילים 
סה, סט. והאומר פרקים עב, קח, קיא, 
קמ,  קלט,  קיט,  שבפרק  י'  אות  פסוקי 
יזכה להצלחה וינצל מכל צרה. )שם אות 

מד(.

ח. סגולה להצלחה, לכווין בשם הקדוש 
והוא  הצלחה,  של  שם  שהוא  "הימל", 
ַלח  ִיׁשְ "הּוא  הפסוק  של  תיבות  ראשי 
ִלְבִני  ה  ָ ִאּשׁ ]ְוָלַקְחּתָ  ְלָפֶניָך  ַמְלָאכוֹ 

ם[". )שם(. ָ ִמּשׁ

]4[mhbp52@etrog.net.il-רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך ל

לרפואה, 
לפרנסה, 
להצלחה,

למציאת הזיווג, 
לזרע של קיימא, 
לשלום בית, וכו'.

עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים

פדיון נפש על פי הקבלה

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661

 אנו זקוקים לתרומות רבות!
ניתן להפקיד בבנק הדואר, מס' חשבון 8362846, 

עבור עמותת "אור עליון".

המקובל האלקי הרב בניהו 
שמואלי שליט"א, ראש ישיבת 
המקובלים "נהר שלום" כותב 

בהמלצתו לעמותת "אור עליון": 
"מצוה גדולה מאוד לעזור להם, 

וזכות הזאת תעמוד לכם בכל 
העניינים וחיים טובים, אמן".

הוצאת
עין הרע
ופחדים

ההכנסות קודש
להוצאת העלון

צלצלו
054-8486661

בדוק ומנוסה

רבנית מיוחסת 
למרן ה"בית יוסף", 

מוציאה עין הרע 
ופחדים בעופרת

דרושים תורמים להפצת העלון במקומות הבאים:

צלצלו: 054-8486661

 • באר שבע
)2 מוקדים(

 • תל אביב
• צפת

 מחוסר תקציב הפסקנו את ההפצה במקומות אלו.
עלות הפצה לכל מקום לכל שנת תשע"ד הינה 180 ש"ח

 • פרדס כץ
• חולון

לעילוי נשמת
 ישראל בן ברכה
ומאיר משמור

נלב"ע ט' תמוז תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
יעל בת עליזה

נלב"ע ה' אלול תשע"ג
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
עמיחי משה

בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן רחל

שמחה אלין סימה בת אסתר 
ת.נ.צ.ב.ה.

מידע על הרצאות הרב, רכישת דיסקים 
 והחוברת "ולחתונה" של כבוד הרב,

www.kavas.co.il באתר


