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תפילה
של
כוחה
מרגש!
מאת מרן ,פאר הדור והדרו ,שר התורה ,הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א

היה לנו מעשה בבחור מהישיבה ,שמו
רבי דניאל משיח ,שחלה בצהבת והיה
מאושפז בבית החולים "בלינסון",
והחליטו להטיס אותו לצרפת לעשות
לו השתלת כבד ,כי הכבד שלו כמעט
נגמר .אז נסעו איתו בחור מהישיבה,
שמו יוסף בוכריס ,ושני רופאים
מבלינסון :אחד ערבי ואחד יהודי.
וכשהגיעו לשם ובאו לבדוק אותו
ראו שנשאר בכבד רק שני אחוזים,
אמרו להם" :זה גוסס ,למה הבאתם
אדם כזה לכאן? מוטב שימות בארץ
הקודש!" .אמרו להם" :בכל זאת תנסו
לעשות לו השתלה".
הוא נסע לשם ביום ששי ,ואני קראתי
תהלים לרפואתו( ,ובישיבה כולם
קראו תהלים) ,והנה הגעתי לפסוק
הזה" :ישלח דברו וירפאם וימלט
משחיתותם" (תהלים ק"ז כ') ,ואני תמיד
מוצא רמזים בתוך הפסוק" :דברו"
זה ר"ת "דניאל בן רחל ובן ציון".
"וירפאם" זה "לפאריז" איך זה? יש
אותיות מתחלפות בסמיכות ,וכאן
המ"ם קרובה ללמ"ד ,אז תחליף את
המ"ם שבסוף בלמ"ד ,והוא"ו קרובה
לזי"ן ,אז תחליף את הוא"ו שבהתחלה
לזי"ן ,כך "וירפאם" יוצא "זירפאל"
וזה אותיות "לפאריז" .וא"כ "ישלח
דברו לפאריז" .ואח"כ כתוב" :וימלט
משחיתותם"" ,וימלט" גימטריא
"דניאל" וזה השם הפרטי שלו.
"משחיתותם"" ,משחי" זה "משיח"
וזה שם המשפחה שלו .אבל נשאר לי
"תותם" והייתי איש תם ...ולא ידעתי
לפרש את זה .אז אמרתי אולי פירושה
"תמות" ח"ו וישנתי עם צער .והנה
בבוקר פתחתי את העיניים וקבלתי
איזו "הודעה" :תות"ם ראשי תיבות:
תפלה וצדקה תציל ממות ,והיה לי
הרגשה טובה שיהיו בשורות טובות.
והנה בערב שבת באו וגילחו לו את
המקום כדי להשתיל לו כבד ,ופתאום
רואים שהכבד הישן התחיל לעבוד

את הקב"ה .אחרי שנה הרב עובדיה
יוסף ע"ה היה באיזה כנס של הישיבה,
וסיפרתי שם את הנס הזה ,אז הרב
התפלא ואמר לי" :מה? לא עשו לו
השתלה?" ,אמרתי לו" :לא עשו לו
השתלה והוא חי!".

ולפעום" ,ויהי בבוקר ותפעם רוחו"
(בראשית מ"א ח') ,ואני לא ידעתי .ובמוצאי
שבת התקשרו אלי משם ואמרו לי:
"לא עשו לו השתלה אלא הכבד
התחיל פתאום לפעול!" .נס שלא
נשמע בהיסטוריה הרפואית .ואחרי
שלשה ימים הבחור בעצמו התקשר
אלי" ,ונשמע קולו כאוב מארץ" (עי' זכה לבת אחרי  13שנים
ישעיה כ"ט ד') ,ואמר לי בקושי" :אשרי
האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ,היה עוד מעשה אחר ,בבחור אחד
ובדרך חטאים לא עמד ,ובמושב לצים שהיה חזן כאן ,שמו רבי מאיר מועלם,
לא ישב" (תהלים א' א') ,ואחרי זה סיפר ושלש עשרה שנה לא היו לו ילדים.
לי ששני הרופאים שהיו איתו השתגעו שנה אחת הוא קנה את ההפטרה ביום
הראשון של ראש השנה ,והוא קורא
מזה ,שהרי ע"פ
ההפטרה:
את
ההיסטוריה
"ותדר נדר ותאמר,
אם
הרפואית
ה' צבאות ,אם ראה
בכבד
נשאר
תראה בעני אמתך,
פחות מרבע אין
ולא
וזכרתני
לו תקנה ,כי
תשכח את אמתך,
צריך להישאר בו
ונתת לאמתך זרע
לפחות  26אחוז,
אנשים ,ונתתיו
ואילו כאן נשאר בו
לה' כל ימי חייו,
רק  2אחוזים ,ואי
ומורא לא יעלה על
אפשר לחיות ככה,
מרן הרב מאזוז באחת מעצרות התשובה
ראשו" (שמואל א' ,א'
ואין בהיסטוריה
הנוראים
בימים
הארץ
ברחבי
שערך
הרבים
י"א) ,הוא קורא את
דבר
הרפואית
זה ובוכה ,ואשתו
כזה .ורצו להכניס
אותו בספר השיאים של גינס ,אבל הייתה בעזרת נשים והיא בוכה משם,
הוא לא רצה כי הוא פחד מעין רעה ,ואח"כ כל בית הכנסת בכו איתם ביחד.
מה לעשות? ואחרי שבועיים שלשה ובאותה שנה נולדה לו בת! בת יחידה
הוא חזר לכאן בריא ושלם ,ואולי לא יותר מזה( .וכשהיא הגיעה לגיל
הביאו לו כמה תרופות ,אבל לאט לאט שתים עשרה הוא עשה לה מסיבה
כאן בבני ברק והזמין אותי) .ומזה
הבריא לחלוטין.
תלמד מהו כח של תפילה ,אנשים לא
וזה נס מפליא שלא נשמע כמוהו יודעים מה זה תפילה ,יש אומרים :מה
בהיסטוריה הרפואית ולא היה כדבר התפילה שווה? אבל שתדע שהתפילה
הזה ,וצריך לפרסם אותו .והרופא שלך בוקעת רקיעים ,ואם התפילה
הערבי שהיה איתו אמר" :אני רוצה בדמעות  -אין כמוה" ,כי שמע ה' קול
להתגייר גיור כהלכה" (לא גיור בכיי" (תהלים ו' ט').
"רפורמי") ,כי הוא ראה נס כזה
מפליא .וכשהבחור היה חולה ,אחותו
זכה לזיווג בגיל 40
שהייתה חילונית אמרה" :אם יש
אלוקים שיציל את אח שלי!" (וזה היה עוד מקרה אחר ,בא אלי איש אחד
פורסם בעיתונים) ,ועכשיו היא ראתה מרמת גן ואמר לי" :אני בגיל ארבעים

ועדיין לא מצאתי אישה ,מה אני
אעשה?" .והוא לא היה יפה תואר ,אז
מה אני אתן לו? נקנה לו יופי מהשוק?!
אז אמרתי לו" :תשמע! יש סגולה
פשוטה ,תקרא כל יום שלשה פרקי
תהלים ותן צדקה ,ובשעה שאתה
נותן צדקה תגיד" :בזכות הצדקה
ובזכות דוד המלך תביא לי זיווג טוב",
כמה זמן תעשה את זה? ארבעים
יום" .אחרי שבועיים הוא מתקשר
אלי ,אמר לי" :כבוד הרב! אני פלוני,
הבת זוג שלי נולדה בסוריה ,מסוריה
הגיעה לאמריקה ,מאמריקה הגיעה
לישראל ,ומישראל הגיעה לרמת גן,
ועוד שבועיים אני מתחתן" .ואיך זה
קרה? מי שזוכר היו בנות בסוריה
שלא אפשרו להן לצאת ,אז עשו להן
המצאה ואמרו לסורים" :הכלות האלה
יש להן בני זוג באמריקה ,אפשר
להסיע אותן לאמריקה?" .וככה עשו,
כי אחרי הכל ,הסורים היה להם קצת
דרך ארץ וקצת בושה מפני העולם,
והיא הגיעה לאמריקה ,ואח"כ באה
לישראל ונפגשה אתו.

להשתפך בתפילה לפני
הקדוש ברוך הוא
יש כח לתפילה! ושאנשים לא יגידו
"מה זה תפילה?" ,כי תפילה אין כמוה
בעולם ,ולכן תתפלל ותשפוך את
הלב ,ואז אתה לא צריך לא אדמו"ר
ולא קברי צדיקים ,אלא תשתפך
בתפילה" ,ועתה עלי תשתפך נפשי"
(איוב ל' ט"ז) ,וככה אמר רבי יהודה
הלוי (בקינת "ציון הלא תשאלי"
לתשעה באב)" :אבחר לנפשי להשתפך
במקום אשר ,רוח אלוקים שפוכה על
בחירייך".

(מתוך שיעורו השבועי בכל מוצאי שבת של
"הרב הגאון ,חריף ובקי ,סיני ועוקר הרים ,זך
השכל והרעיון ,רבי מאיר מזוז שליט"א ,ראש
ישיבת כסא רחמים"  -לשונו הטהורה של מרן
מאור ישראל ,הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל ,בשו"ת
יחוה דעת ח"ו סימן כ' בהערה).

מכה קשה ל"ביקורת המקרא" בזכות הטכנולוגיה

טכנולוגיית צילום חדשה אפשרה
לקרא את תוכנה של מגילה בת
 2,000שנה .המגילה התגלתה עם
עוד מגילות נוספות ב 1970-בחפירות
בעין גדי .הן נמצאו תחת הריסות בית
כנסת עתיק ,אשר נחרב בשריפה,
והמגילה עצמה גם נמצאה חרוכה
כמעט לחלוטין .המגילות הצליחו
להישמר בזכות מזג האוויר היבש ,אך
ברגע שהארכיאולוגים ניסו לפתוח

אותן ,הן התחילו
להתפורר .כך
הוחלט להשאיר
אותן באותו מצב
במשך  40שנה,
מבלי לדעת את
תוכנן .הקריאה
במגילה השרופה
התאפשרה
לראשונה בזכות

על
המתבססת
דימוי תלת מימדי
של סריקת רנטגן.
לאחר שהתאפשרה
תוכן
קריאת
המגילה ,הוברר מעל
לכל ספק את אשר
ידענו אנו ממזמן.
המגילה העתיקה לאחר השחזור
(צילום :ברנט סילס ,אונ' קנטאקי)
הוברר כי הפסוקים
טכנולוגייה חדשה ,מספר "ויקרא" ,או בצורה מדוייקת

יותר  -שני הפרקים הראשונים של ספר
ויקרא ,זהים לחלוטין לפסוקי התנ"ך
שבידנו .כעת גם החוקרים הוכרחו
להודות ,כי הטקסט שאנו מכירים
לא השתנה לפחות  2,000שנים ,בכך
התמוטטה תאוריית אסכולת "ביקורת
המקרא" ,הגורסת כי התנ"ך נערך
ונכתב בשלבים ח"ו .התגלית הוכרזה
בכתב העת  Science Advancesע"י
חוקרים מקנטאקי וירושלים.

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל ,054-8486661 .אחרי השעה 16:00
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זמני ברכות השחר

הלכות ברכות השחר
א .תיקנו חז"ל לאדם לברך בכל יום
בקומו משנתו את "ברכות השחר" ,כדי
להודות לה' על כל דבר ודבר מהנהגת
העולם שהאדם נהנה ממנו( ,כגון:
ברכת "פוקח עיוורים" על הראיה,
"מלביש ערומים" על הבגדים ,וכדומה).
משום שאסור ליהנות מהעולם הזה
בלא ברכה( .מ"ב מו,א).
ב .סגולה לשמחה ,לברך ברכות השחר
בכוונה ,שעל ידי כן האדם מתבונן בכל
הטובות שה' העניק לו ,ושמח בחלקו.
ג .גם הנשים חייבות לברך כל ברכות
השחר כאנשים ,חוץ מברכת "שלא
עשני אישה" ,שבמקומה תאמרנה
"ברוך שעשני כרצונו" ,בלי הזכרת שם
ומלכות( .יחו"ד ד,ד) .אולם ,הברכות "שלא
עשני גוי" ו"שלא עשני עבד" ,תאמרנה
גם הנשים בשם ומלכות ,בנוסח "שלא
עשני גויה" ו"שלא עשני שפחה"( .ילקו"י

א .לכתחילה יש לברך ברכות אלו
בבוקר ,ואם לא בירך בבוקר – יכול
לברכן במשך כל היום כולו ,עד שקיעת
החמה .אבל אסור לברכן לאחר שקיעת
החמה ,בזמן "בין השמשות"( .יחו"ד ד,ד.

ומש"כ שלא יברך בבין השמשות ,עי' בהליכו"ע
ח"א עמ' כט ,שמברך על התפילין כשמניחן
בביה"ש ,שיש בזה ספק ספיקא לברך ,ומברכים
על ס"ס במצווה מהתורה ,ע"ש .מזה נלמד לברכות
השחר שהן מדרבנן ,שאין לברך בביה"ש).

ב .הקם משנתו אחר חצות הלילה ,יכול
לברך אז את כל ברכות השחר ,לרבות
ברכת "הנותן לשכוי בינה"( .יחו"ד ד,ד).
וגם יברך אז את ברכות התורה ,שכיון
שישן בלילה שינת קבע על מיטתו,
התחייב בברכות התורה לפני לימודו.
(יבי"א ח,ה).

בברכת "מחיה המתים" שבתפלה,
אבל יתר כל ברכות השחר יאמרן אחר
התפלה( .יחו"ד ד,ה).
ה .ואם הוצרך לנקביו קודם התפילה,
ולא בירך "אשר יצר" ,רשאי לברך ברכת
"אשר יצר" תוך  72דקות ,אלא אם כן
התעורר שוב לנקביו ,שאז לא יברך אלא
עד לאחר שיעשה צרכיו( .שם).
ו .אולם לכתחילה מי שהוצרך להתפלל
עם הציבור ,והוא מוכרח לדלג ברכות
השחר ,יאמר לפני התפלה ברכת "אשר
יצר" ו"אלוהי נשמה" ,עד "המחזיר
נשמות לפגרים מתים" ,ואחר כך יברך
ברכות התורה ,ויתחיל להתפלל .ובסיום
התפלה יאמר כל שאר ברכות השחר.
וינוחו לו ברכות על ראשו( .שם).

דיני ברכות השחר השונות

ג .מי שנשאר ער כל הלילה ,כגון :בליל
שבועות וליל הושענא רבה ,שנוהגים
להיות ניעורים כל הלילה ,מעיקר הדין
יכול לברך ברכות השחר [ללא ברכות
התורה] בחצות הלילה ,ולברך את
ברכות התורה בעלות השחר( .בא"ח
וישלח ,ג) .ועדיף לברך את כל הברכות
יחד בעלות השחר( .ע' הליכו"ע ח"א עמ' מה

א .יש לומר שבח "מודה אני" מיד
כשניעור משנתו ,ואין להשהות אמירתו
עד ברכות השחר( .מ"ב א,ח).
ב .יש לברך ברכת "על נטילת ידיים"
לאחר הנטילה ולפני הניגוב .ורק
בדיעבד אם לא בירך אותה סמוך
לנטילה ,יכול לברכה עם ברכות השחר.
ואם התפלל תפילת שמונה עשרה של
שחרית – אינו רשאי לברכה( .שו"ע ו,ב;

ד .מי ששכח לברך ברכות השחר וברכות
התורה ,ונזכר לאחר תפלת שחרית ,או
שהוצרך לדלגן כדי שיוכל להתפלל
בצבור ,לא יברך שוב ברכות התורה,
ח"א עמ' נב).
הואיל ויצא ידי חובתו בברכת "אהבת
ד .ברכות השחר ,כולל ברכות התורה ,עולם" .וכן לא יברך ברכת "אלוהי
אין צריך לאומרן מעומד ,אלא רשאי נשמה" שחתימתה "המחזיר נשמות
לברכן בין עומד ובין יושב( .יחו"ד ה,ד) .לפגרים מתים" ,שכבר יצא ידי חובתו

ג .על פי דעת מרן הבית יוסף שקיבלנו
הוראותיו ,אין לברך ברכת "אשר יצר"
רק אם עשה צרכיו לאחר קומו משנתו.
(כה"ח ד,ט) .ומנהג אחינו האשכנזים ,לברך
"אשר יצר" עם שאר ברכות השחר ,גם
אם לא עשה צרכיו( .רמ"א ד,א).
ד .מעיקר הדין אין צריך לסמוך ברכת

ס"ב).

שאל את הרב

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ,שאלות בהלכה וייעוץ אישי
ניתן לשאול באתר הנ"ל ,או במייל
 ,mhbp52@etrog.net.ilאו בטלפון .054-8486661

שאלה :לאחרונה פורסמו ראיונות לעיתונות הדתית
מחסידי רב מסוים ,הטוענים כי מה שרבם עשה זה
ללא שום שמץ תאווה ,ונעשה אך ורק לצורך עידוד
וחיזוק ,או להשפיע שפע מהצדיק ,ולכן אין בזה שום
בעיה ,והדבר מותר ,כי כוונתו לשם שמיים .הדבר הזה
גורם לבלבול עצום לגבי ''שמירת נגיעה'' ,שאם זה
מותר ,מה ההבדל בין זה ללחיצת ידיים תמימה ,שכל
הרבנים מדברים נגד זה בתקיפות עצומה?? מה דעתו
של הרב שליט''א על כל זה ,כי זה מאד מציק ומטריד?
תשובה :ישתקע הדבר ולא יאמר ,ואין שום היתר
בעולם לכך .וגם רבם אינו מסכים עם זה ,שהרי הוא
מכחיש את המעשים הללו בכלל.
חובה קדושה ,לידע להודיע ולהיוודע ,את הכלל
היסודי הבא :אין שום היתר לאף רב לעבור אפילו על
סעיף קטן אחד בשולחן ערוך .ולכן ברגע שראיתם רב
עובר על איזו הלכה ,או אומר לכם לעבור על איזו
הלכה ,עליכם להתרחק ממנו כמטחווי קשת .ואל
תקנו שום הסבר להוראת ההיתר שלו ,אם זה על פי
הפשט או על פי הקבלה .וכבר נאמר בתורה ,שאפילו
אם הנביא מתנבא בשם ה' יתברך ,לעבור על מצווה
ממצוות התורה ,אין לשמוע בקולו ,מאחר והוא
נביא שקר ,וה' מנסה אותנו דרכו .קל וחומר ברבנים
ותלמידי חכמים ,גדולים ככל שיהיו .ובדרך זו גילו
חכמי ישראל ששבתאי צבי הוא משיח שקר ,כשהורה
לבטל את חמשת התעניות.
בשנים האחרונות מתפרסמות בתקשורת פרשיות

[]2

ילקו"י ח"א עמ' יד הע' יט; מ"ב ד,א בסופו ,נב,ב).

מזעזעות שנעשו על פי הוראת "רב" כזה או אחר:
אמא התאכזרה על ילדיה במעשים שאין הדעת
סובלתם ,נשים צדקניות נכשלו בחמורי חמורות,
וכדומה .וכשאנו מתבוננים אנו מגלים ששורש פורה
ראש ולענה אחד לכל הפרשיות הללו :הם שמעו לרב
גם כשהורה להם נגד ההלכה ,ו/או נגד השכל הישר.
מאחר והם היו חדורים ב"אמונת חכמים" ו"ציות
לרבנים" ,אבל ללא לימדו אותם את הסייג הנ"ל:
"לעולם לא שומעים לאף רב ,אפילו אם הוא מגדולי
הדור ,כשהוא מורה נגד התורה".
ומי שנבוך ,כיון שידועים דברי חז"ל ,שיש לשמוע
לחכמי התורה" ,אפילו אם יאמרו לך על ימין שהוא
שמאל" ,וחושב האדם הפשוט לעצמו ,אולי אני לא
מבין את התורה נכון ,וה"רב" הזה שהוא גדול בתורה
ובקבלה ,הוא שמבין את נסתרות התורה .הרי רבני
השקר הללו ,מביאים טענות מטענות שונות מתוך
התורה למעשיהם המכוערים :גירוש שדים ,תיקונים
והעלאת נשמות לעולמות גבוהים ...וכו' .יש לי עצה
טובה בשבילו :לך לשאול רב אחר ,שאין לו אינטרס,
ריוח או תאווה מהעניין ,כך תוכל לדעת אם אתה לא
מבין את התורה ,או שאותו רב משקר לך...
שאלה :תודה רבה על המידע הרב והמחזק באתר זה!
אם אפשר שכבוד הרב יעזור לי להבין מה משפיע על
תכונות האדם? אם אני לא טועה ,הגורמים המשפיעים
הם :מזל החודש ,מזל השעה ,יום הלידה ,שם האדם,
ושם אמו.
תשובה :מנית את כל הדברים המשפיעים על האדם,
והחסרת את העיקר ...החינוך שאדם מקבל מהוריו
ושמחנך את עצמו ,וכן השפעת החברה ,אלו הדברים
המעצבים בעיקר את דמותו של האדם .כמו שכתב
הרמב"ם (הלכות דעות פרק א ה"ב)" :וכל הדעות ,יש
מהן דעות שהן לאדם מתחילת ברייתו לפי טבע גופו.
ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל
אותם במהרה יותר משאר הדעות .ויש מהן שאינן
לאדם מתחילת ברייתו ,אלא למד אותם מאחרים,
או שנפנה להן מעצמו ,לפי מחשבה שעלתה בלבו,
או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה ראוי לילך ,והנהיג
עצמו בה עד שנקבעה בלבו".
יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

"אלוהי נשמה" לברכת "אשר יצר".
ומכל מקום ,טוב ונכון לסמוך ברכת
"אלוקי נשמה" לברכת "אשר יצר",
לחוש לדעת הפוסקים שברכות אלו
נחשבות לסמוכות זו לזו( .הליכו"ע ח"א
עמ' נ).

ה .סומא שרצה לברך ברכת "פוקח
עיוורים" ,אין למחות בידו ,שיש לו על
מה שיסמוך .ומכל מקום ,אם בא לשאול
מורים לו שלא יברך ברכה זו ,שספק
ברכות להקל .ולכל הדעות סומא מברך
ברכת "הנותן לשכוי בינה" .וכן החרש
רשאי לברך ברכת "הנותן לשכוי בינה",
ואפילו לכתחילה( .שם).
ו .אם קדם ובירך ברכת "זוקף כפופים",
לא יברך לאחר מכן "מתיר אסורים",
שכיון שנתן הודאה על שיכול להיות
זקוף לגמרי ,נכלל בזה ההודאה שאינו
קשור ואסור ,כלומר ,שאינו יכול לזוז
בכלל( .שם עמ' נב ,והטעם ממ"ב מו,כ).
ז .אף ביום הכיפורים ובתשעה באב
שאסורים בנעילת הסנדל ,יש לברך
בשם ומלכות ברכת "שעשה לי כל
צורכי"[ ,שנתקנה על נעילת הנעליים].
וכן המנהג( .שם עמ' נג).
ח .אם קדם ובירך ברכת "שלא עשני
אישה" קודם שיברך "שלא עשני גוי"
ו"שלא עשני עבד" ,אף על פי כן רשאי
לברך לאחר מכן "שלא עשני גוי" ו"שלא
עשני עבד"( .שם עמ' נד).
ט .אין לענות אמן אחר ברכת "המעביר
חבלי שינה מעיני" ,עד שיחתום "הגומל
חסדים טובים לעמו ישראל" ,שהכל
ברכה אחת היא( .שו"ע מו,א).

שאלה :אני בשנת אבל על מות אימי .ארוסתי ואני
רוצים להינשא ולא לדחות את החתונה .האם מותר
להתחתן במהלך שנת האבל? לידיעתי ,עקרונית כן,
אך השאלה מתמקדת ,האם אפשר לעשות חתונה עם
מוזיקה וריקודים או להימנע?
תשובה :מותר לך להתחתן לאחר שעברו שלושים יום
מפטירת האם ,ומותר גם מוסיקה וריקודים ,ואין לך
להימנע מכלום .ואם עדיין לא קיימת מצוות פריה
ורביה ,כלומר שאין לך בן ובת ,מותר לך להתחתן
אפילו בתוך שלושים יום לפטירת האם( .שו"ע יו"ד

שצב,א; חזו"ע אבלות ב' עמ' שכ .והיתר מוזיקה מבואר ביבי"א ח"ה
חיו"ד ס"ס לא ,ובחזו"ע אבלות ב' עמ' שכו ,ד"ה והנה)
שאלה :ראיתי בספר חזון עובדיה (שבת ד' עמוד רפא),

שמתיר להכין בשבת ג'לי ,ואין בזה איסור לישה.
שאלתי היא ,מה זה שונה מנתינת מים לקמח שאסור?
תשובה :כאשר נותנים מים לקמח ,אז הבלילה נהפכת
למוצק ,אבל בג'לי זה ממשיך להיות נוזלי ,ולכן אין בו
איסור לישה ,כמו שאין איסור לישה בהכנת מטרנה.

(וכתב בחזו"ע שם" :ואפילו שאחר דקות נעשה סמיך ,אין בכך כלום,
שאין כאן יותר מגרמא ,ולדעת מרן ופוסקים רבים גרמא מותר
לגמרי").

שאלה :אני ישראלי שהתחתן עם צרפתייה ,ואני מגיע
לחגים בסוכות לארץ ,ואני רוצה לדעת אם אני חייב
לעשות יום טוב שני של גלויות או לא? והאם אשתי
יכולה ללבוש פאה? האם לעניין זה יש הבדל בין ארץ
ישראל לחוץ לארץ? נראה לי שיש יותר סכנה בכיסוי,
שנראית כמו ערבייה ,מפאה.
תשובה :אם אתה מגיע לישראל בכל שלושת הרגלים
(סוכות ,פסח ,שבועות) ,אתה יכול לנהוג יום טוב
אחד בלבד ,כמנהג בני ארץ ישראל .אך אם אתה מגיע
לישראל רק בחג הסוכות בלבד ,עליך לעשות שני
ימים טובים של גלויות( .עיין שו"ת מנחת שלמה סי' יט אות
ז' .ופסקי תשובות ,סימן תצ"ו אות ח').

אין שום חילוק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ לגבי
חבישת הפאה ,בשניהם יש לאסור .ואינני מבין מה
הסיכון שיש בזה שיחשבוה לערבייה? הרי בצרפת
מסוכן להיות יהודי ולא ערבי...

סיפור אישי מעולם אחר! "חוויתי מוות קליני"

לאחר  17שנים של שתיקה ממושכת ,ולאחר הפצרות רבות ,בקושי עצום ובמסירות נפש גדולה ,חושפת גב' מ .את הסיפור
שקשה לה לדבר עליו יותר מכל ,לתועלת הציבור .הסיפור המובא לפניכם תומלל מתוך כנס נשים שנערך בירושלים חודש
אב התשע"ב:
המעשה אירע לפני  17שנה ,בדיוק בנר ראשון
של חנוכה .כחודש לפני האירוע התחלתי לקבל
התקפות בזמן העבודה .הייתי מאבדת את ההכרה
לכמה דקות ,מתאוששת וממשיכה לעבוד .אחרי
שזה קרה פעם שנייה ,הלכתי לבדיקות בקופת
חולים ולא מצאו דבר .החלטתי ללכת לרבי יצחק
כדורי ע”ה .הוא ברך אותי ונתן לי בקבוק שמן
זית .על השולחן היה ספר עם מנעול ומפתח.
וכאשר הרב ברך אותי ,אני רואה פתאום את
המפתח מסתובב לבד ,ככה מעצמו מסתובב לו.
אני לא אשכח בחיים את הדבר הזה .ואז הרב
אמר לי“ :בתי לכי לשלום יהיו לך ישועות”.

אכזבה גדולה מאד ביציאת הנשמה

הייתי בבית .אני יושבת עם הילד ,מכינה איתו
שיעורי בית ,ולפתע אני מקבלת את ההתקפה,
אני מתעלפת ונופלת ארצה ללא הכרה .כולם
נכנסו ללחץ וניסו לעזור לי ולעורר אותי ,אבל כבר
לא היה מה לעזור ,הנשמה שלי כבר יצאה מהגוף,
ואני מרחפת בחלל החדר ,רואה ושומעת את
הכל .ראיתי את עצמי מלמעלה ,איך שמוציאים
אותי על כסא ולוקחים אותי לאמבולנס.
באותה שנייה שהנשמה שלי עוזבת את הגוף ,את
העולם הזה המלא בשקר ,אני יודעת את האמת
 ה’ אמת ,התורה אמת ,ומהעולם הזה לוקחיםרק את המצוות ,כל היתר ...ואני בצער גדול,
ובאכזבה אחת גדולה וענקית שאי אפשר לתאר
במילים .אני פשוט חושבת ואומרת לעצמי' :כל
החיים עבדתי ,קניתי בית ,סידרתי את הרהיטים,
טיפחתי ,השקעתי וייפיתי ,עשיתי לי יופי של
ארמון ,אבל איך אני יוצאת מפה? מה אני לוקחת
איתי? אפילו כיסוי הראש שלי לא היה בסדר
ואין מי שיסדר לי אותו על הראש ,פשוט אין.'...
והאכזבה הכי גדולה שלי הייתה  -למה במקום
להשקיע יותר במצוות ,השקעתי בהבלי העולם
הזה?? הכאב היה חזק ביותר .באותו רגע זה היה
דבר שכאב לי יותר מכל.
תוך שנייה אני נעלמת מהעולם הזה ועולה
למעלה .מראים לי את כל החיים שלי מהיום
שנולדתי ועד אותו יום שאני עומדת שם .אם
עשיתי טוב ,אם לא עשיתי טוב ,שם מראים את
הכל בסרט אחד גדול .אחרי זה אני נשאבת מעלה
למקום מלא אור ,אשר אין כמוהו בכל העולם,
והאור הזה הוא כל כך טוב! זהו אור שהוא מחבק,
מחמם ,אוהב ,ונוסך תחושת ביטחון כזאת .והאור
הקיף אותי באהבה כזאת גדולה שאי אפשר
לתאר .הבנתי כי זה אור השכינה .ואני לא יודעת
אם יש מילים שיכולות לתאר עד כמה שזה טוב...

מלאכי חבלה שנבראו מחוסר צניעות

ואז אני נשאבת למקום אחר ,ושם חיכו לי וקידמו
את פניי כל מלאכי החבלה השחורים ,שנבראו
מכל העבירות והחטאים שעשיתי בחיים שלי.
וכל אחד מהם צועק“ :רשעית!”“ ,רשעית!”,
“רשעית!”“ ,ממך נבראנו”“ ,ממך יצאנו”“ ,את
תתני את הדין על כל דבר”.
למעשה כל חיי שמרתי תורה ומצוות .גדלתי
בבית חרדי והקפדתי על הכל .כל מה שלא היה
בסדר בי ,זה שחשבתי שאני צריכה להתלבש יפה,
כי הייתי צריכה להיראות בעבודה באופן מסוים.
הייתה לי עבודה מכובדת ,בארגון המעסיק כ400-
אנשים שרובם גברים .בתוקף תפקידי הייצוגי
הרגשתי צורך לטפח את המראה החיצוני שלי.
הלכתי בבגדים יפים שמושכים את העיין ,בפאה,

בחצאית מעל הברך ,בגרביים שקופות ובבגדים
צרים .ואני מעולם לא ידעתי שהחטאתי .לא היה
אפילו בתת המודע שלי שאני מחטיאה אנשים
באופן שבו הלכתי.
מלאכי החבלה האלו כל אחד נראה כמו מפלצת.
אחד יותר גרוע מהשני .יש כאלה שנראים כמו
רגליים .כי אני החטאתי בהליכה שלי וברגליים
שלי ,בגלל שהחצאית והגרב לא היו כמו שצריך.
ובכל אבר שהחטאתי בו ,אם זה בידיים-
בתכשיטים ,או בכל דבר שאני החטאתי בו ,כך
הופיע אותו מלאך רע באותה צורה ,והם היו
נראים כמו מפלצות .היו גם אריות ,נחשים ,והמון
המון עיניים ושיניים ארוכות...
היה אחד שצרם לי יותר מכל השאר ,הוא היה
מפחיד נורא ,זה היה מלאך שנראה כמו ראש של
כלב ,אוזניים ענקיות ושיניים שאי אפשר לתאר
באיזה גודל .את הדבר הזה אני לא יכולה לשכוח,
והוא כל הזמן היה עם פה פעור ,רודף אחריי
ונושך אותי בכל אבר ואבר .כולם רודפים אחריי,
כולם! כולם! הגודל שלהם נורא ואיום ,הם היו
כל כך ענקיים ומפחידים שאי אפשר לתאר .והם
רודפים אחריי ,מכים אותי ,והצעקות שלהם היו
חזקות עד סוף העולם .מקצה העולם עד קצה
העולם אפשר היה לשמוע את הצעקות שלהם.
בדרך ,לפני שהגענו לבית הדין ,אני שומעת
צעקות מכל הכיוונים .מצד אחד צעקות של
איזה אדם שנענש על מאכלות אסורות ,ממקום
אחר שומעים צעקות של אישה שלוקחים אותה
מלאכי חבלה בגלל שהייתה קנאית ...איזה פחד
זה ,אי אפשר לתאר .ומלאכי החבלה על עברות
של לשון-הרע זה משהו איום ונורא .אני ב”ה לא
נכשלתי בלשון הרע ,גם לא בקנאה וגם הקפדתי
על כשרות המאכלים ובכל הדברים האחרים.
הבעיה היחידה שלי הייתה כאמור חוסר הצניעות.
אחד הדברים שהכי זעזעו אותי זה הדבר שקרה
לי בגלל שהלכתי עם פאה .שתדע לה כל אישה
שהולכת עם פאה ,כי בעולם האמת תולשים לה
את כל השערות מהראש אחת אחת ושורפים
אותה .אני בחיים לא אשכח את הדבר הזה :איך
רואים ראש שכולו שרוף ,בוער .מחזירים את
השערות לראש ,ועוד פעם שורפים .וכל זה בגלל
הפאה...

הגר"ע יוסף והבבא סאלי מלמדים זכות

הגעתי לבית הדין של מעלה .גודלו של האולם
של בית הדין הוא כמו חצי עיר .עם שולחן ענק
שבענקים .וכל האנשים שם ,כל הרבנים ,וכל
הדיינים שם היו לבושים שחור או לבן .בשלב
זה כל מלאכי החבלה עמדו בצד ורקדו בשמחה,
והיו נראים ענקיים מפה ועד סוף העולם בגודלם
העצום .ועומד שם משקל מאזניים ענק ,שהוא
שוקל את המצוות ואת העבירות .ואז הגיע מלאך
לבן ,מלאך טוב ,עם כנפיים לבנות .אי אפשר
לתאר כמה שהוא יפה .רק מלראות אותו נרגעתי.
והרגליים שלו ,הם לא כמו שלנו נפרדות זו מזו,
אלא צמודות אחת לשנייה .ואז המלאך היפה
אומר“ :לאישה הזאת יש גם זכויות ,אי אפשר
לדון אותה רק על העבירות שהיא עשתה” .אז
התחילו להביא את הזכויות למאזניים.
למעשה ,זכויותיי העיקריות היו שאני זכיתי לגדל
חמישה ילדים שהם לא שלי .הייתי משפחה
אומנת לחמישה ילדים ,וגידלתי אותם ביראת
שמים ובמסירות נפש .בתלמודי תורה ,בר מצוות,
חתונות ,הכל .כאילו היו הילדים האמיתיים שלי,

גידלתי אותם באהבה ,למרות הקשיים שהיו לי
כאלמנה .הכל עשיתי לשם שמים .וכך התחילו
להגיע למעשה כל הזכויות שלי .רואים על
המאזניים הענקיות את העבירות ואת הזכויות.
מלאכי החבלה שנבראו מן העבירות על כף אחת,
ומלאכים יפים מליצי יושר שנבראו מהמצוות על
הכף השנייה .וברוך השם הגעתי למצב שהזכויות
הכריעו.
לפתע הופיע מולי הרב עובדיה יוסף ביחד עם
הבבא סאלי זיע”א .הם הגיעו ביחד ,ובאותו רגע
שהם הופיעו ,כל מלאכי החבלה ברחו ונעלמו
מהשטח מאימת קדושתם .הבהיק מהם אור
גדול שאי אפשר לתאר ,כאילו נדלק אור גדול
בכל העולמות .ואז הרב עובדיה יוסף אמר לבבא
סאלי“ :תברך אותה” תוך שהוא הצביע עלי בידו.
והוא אכן בירך אותי שם .הם היו למעשה מליצי
היושר שלי והם הצילו אותי .באותו רגע קיבלתי
את הבשורה ,שאני יכולה לרדת לעולם הזה
בחזרה.

ניתוח בראש בצורת האות ט'

כשאני חוזרת לעולם ,אני רואה את עצמי בבית
החולים כשגופי על שולחן הניתוחים .הייתי
במוות קליני במשך  24שעות .הצילומים הראו
שיש לי גידול ענק בראש .הניתוח שלי היה
מאוד קשה ,ולא היה לי שום סיכוי לחיות .הצוות
הרפואי לא חשבו שיש לי סיכויים לחיות ,אלא
אם יקרה נס ,וגם אז אמרו שהיא כנראה תהיה
צמח או משותקת חצי גוף .במשך הזמן שהייתי
בבית החולים ,בתי שהייתה לומדת עם בתו
של הרב בן-טוב ע”ה ,שהיה מומחה בבדיקת
מזוזות ,לקחה אליו את המזוזות שלנו .הוא בדק
את המזוזות ואמר לה “אני כרגע מבצע לה את
הניתוח” .הבעיה הייתה באות ט’ בפסוק“ :והיו
לטוטפות בין עיניך” .הניתוח במזוזה היה באות
ט’ ,והניתוח שלי בראש מתחיל מכאן ועד להנה
בדיוק בצורת האות ט’ .כאילו מישהו צייר את
האות ט’( .עדות של אחת הנשים שהשתתפו
בכנס" :גב מ’ .אפשרה לנו להסתכל על ראשה,
ראינו שקע גדול בצורת חצי עיגול כמו האות ט’
באמצע הראש ,חלק מהנשים רעדו ובכו ,הרבה
נשים קבלו על עצמן להתחזק בצניעות ולהוריד
את הפאה").
אחרי חצי שנה של אשפוז בבית החולים התחלתי
להתאושש ,אחרי שמונה חודשים חזרתי הביתה.
ב”ה עמדתי על הרגליים ,תודה לבורא עולם.
אחרי ששוחררתי מבית החולים ,הדבר הראשון
שעשיתי כשהגעתי הביתה ,לקחת את כל
הפאות שלי ואת כל הבגדים שהיו לי ,ואני לא
צריכה לספר לכם כמה לבוש היה לי כמנהלת
גדולה ,ופשוט עשיתי מדורה גדולה לכל הדברים
הפרוצים האלה כמו שעושים בל”ג בעומר.
דענה לכן נשים יקרות ,שאין דבר שאנחנו עושים
בעולם הזה ולא נותנים עליו דין וחשבון בעולם
הבא .אין! לא קיים! זה לא הפקרות! וגם חשוב
שתדעו ,שבגלל הפאה שרפו אותי ,הרבה פעמים
שרפו אותי בעולם האמת בגלל הפאה .ובגלל
זה גם קיבלתי את העונש שלי בעולם הזה עם
הניתוח בראש!
לזיכוי הרבים ניתן להזמין את גב' מ .ללא תשלום
לכנסים לנשים באמצעות ארגון "כתר מלכות".
טל'02-5810763 :
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עוזי חזר בתשובה אחרי שחזר בשאלה – כיצד?
ההודעה שקבלתי בביפר ,עם תוספת
המילה "דחוף" ,משכה את תשומת
ליבי והגבתי מיד .חזרתי למתקשר
שהיה נשמע נסער ביותר ,הבן יקיר שלו
שלמד בישיבה קטנה מצוינת בארץ
 עזב אותה באבחה ,והחל להידרדרמטה מטה .ההורים שכבר ניסו הכל,
בטוב וברע ,נשמעו מיואשים לחלוטין,
והם ביקשו להיפגש בדחיפות" .תראו",
אמרתי להם" ,התפנה לי כרגע זמן
לארבע עד חמש שעות ,אם תזדרזו
להגיע אלי אני אוכל לשבת אתכם
היום" .ההורים שהדבר היה דחוף להם
באמת ,הגיעו וגוללו את הסיפור :הילד
בן הארבע עשרה הולך ומתדרדר מיום
ליום :הסיגריות שהוא מעשן ,הבגדים
שהוא לובש ,החוצפה וההתרסה .הבית
נהפך לגיהינום .אי אפשר לחיות בתוך
סיר לחץ שמעלות הצלזיוס שלו עולות
מרגע לרגע .האם התייפחה בבכי מר,
והשאירה את השאלה באוויר" :הרב!
איך עוצרים את זה?".
הורים רבים טועים בחינוך בנם הנושר,
מאחר והם חשים כישלון אישי במצב
בנם ,ואחריות אישית למעשי בנם
הבוגר ,הרגשות הללו מביאים אותם
לאבד את עשתונותיהם ,ולהגיב
בצורה היסטרית והרסנית .לכן פניתי
לאם בתמיהה מעושה" :ומה זה קשור
אלייך?" ,והיא נחרדה" :מה זאת אומרת
'מה זה קשור אלי'? אני אחראית עליו!".
הפניתי את ראשי לאבא ושאלתי אותו:
"אמור נא לי בבקשה ,האם ברכת בבר
מצוה שלו 'ברוך שפטרני'?" ,האב השיב
בחיוב .ואז חזרתי לאם ושאלתי" :האם
האב לא הוציא אותך בברכה?" ,האם
השיבה" :וודאי שהוציא"" .אם כן",
המשכתי" ,אתם לא מחויבים עליו ,ואין
לכם אחריות עליו ,הניחו לו להשתמש

בכוח שנתן לו הבורא "כוח הבחירה".
אתם יכולים להתפלל עליו ,לקרב אותו,
לאהוב אותו ,ולעשות הכול כדי שהוא
ילך בדרך הישר ,אבל לשלוט עליו זה
כבר לא מציאותי .תשחררו אותו לנפשו!
רק שהוא ידע באופן וודאי שאתם לא
מוותרים עליו!".
מכאן ואילך עמדתי בקשר עם ההורים
בשיחות טלפון רבות ובפגישות מעטות.
הרבה שאלות נשאלו בדרך :מה לעשות
עם הקטנים ,שרואים אותו מגיע עם
עגילים ונזמים על האוזניים והגבות,
ומי יודע איפה עוד? האם לחתום לו
על אישור להוציא רישיון על אופנוע?
האם להגביל את שעות הכניסה שלו
הביתה בלילות ,כאשר הוא חוזר בשעת
לילה מאוחרת מסטול ,ואין איש יודע
ממה? הכלל שהדרכתי את ההורים
היה" :הניחו לו לנפשו ,קבלו אותו
באהבה ,אתם תתעקשו רק על דברים
שמפריעים באופן אקוטי לבני הבית,
כדוגמת שמיעת מוזיקה בקולי קולות,
או ראיית סרט בסלון הבית .כל מה
שקשור אליו באופן אישי זו בחירה שלו
ותפקיד שלו ,והוא ייבחר כרצונו".
ימים קשים עברו על ההורים עד שהחלו
לראות אור בקצה המנהרה ,ימים של
שברון לב וכאב .לראות את ילדם מנסה
כל דבר אפשרי ,מסופר בתספורות
שונות ומשונות ,שמשום מה קיבלו את
השם "מארינס ,וכו' וכו' .אלא שביום מן
הימים ,רוח טהרה החלה לפעם בעוזי
יקירנו .לא יאומן כי יסופר! עוזי ,בראותו
את האהבה הגדולה ואת יכולת ההכלה
של הוריו ,החל לשנות אט אט את דרכו:
התספורת נהפכה ליותר ויותר מעודנת,
העגילים נשרו וירדו ,המילים הבוטות
והגסות נעלמו משפתו ,ושוב הוא החל

לעילוי נשמת

רונית בת משיח ושמחה
ת .נ .צ .ב .ה.

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

עמיחי משה בן דינה
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

רחל מירו בת סיסינה

נלב"ע י' טבת תשע"ו ת .נ .צ .ב .ה.

הרבו תחינה ובקשה לרפואת
חזקיה יוסף חיים בן שרה ברכה
ציפורה בת שרה ברכה

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה
כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות

על מה שהיה או על מה שלא יהיה?
מתודצאות
טיפול מלווה התחדשות לנשים ,זוגות וילדים.
טראומה ואובדן .הימ תו
הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים,

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות
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צלצלו( 053-3354470 :תמרה)

להיות שומר מצוות .הטלית חזרה
להיות חלק מלבושו ,התפילין חזרו
להיות בשימוש ,ועולה על כולן הוא חזר
לשמור שבת כהלכתה.
מאחר והשינוי החל נותן את אותותיו
בעוזי  -החלו השיחות הליליות עם
הוריו .אלה היו שיחות נפש משתפכות,
שבהן הוא חזר והודה להם על כך שהם
לא לחמו בו בימים הקשים שעבר ,אלא
קירבוהו באהבה .על הנשיקות החמות
שהיו במקום הגערות .ועל החיבוקים
העזים שבהם הוא חש את דופק ליבם
הסוער" .כל זה" ,אמר עוזי בשיחות
הליליות "הביא אותי לחזור חזרה,
ולעזוב את חבריי הרעים שמשכו אותי
למקומות גרועים" .באחת משיחות
הנפש האלו שאל עוזי" :למי מגיעה
התודה? מי גרם לכם להחליף כעס
באהבה ,וציניות עוקצנית בלבביות
הורית?" .ההורים גילו לו ,כי אני הוא זה
שנושא ב"אשמה"...
עוזי ביקש ממני להיפגש איתו" .הוא
חייב" ,כך הוא אמר לי בטלפון" ,לתת
לי נשיקה .אתה הצלת את חיי הרוחניים
אני חייב להגיד לך תודה" .מה יכול
להיות טוב יותר מלפגוש את פרי
ההצלחה שלך? קבענו זמן ונפגשנו .אני
שלא ראיתי את עוזי מעולם  -התרגשתי,
כי מתוך הסיפורים הוא היה נדמה
בעיניי כמפלצת ,והנה כאשר נפגשנו
ראיתי נער עדין ונחמד למראה .ואז
לקראת סוף השיחה ביקש עוזי לשאול.
"הרב!" ,הוא אמר עם דמעות בעיניים,
"אני עברתי כל כך הרבה עבירות,
איך אני עושה תשובה?" .השבתי לו:
"אתה כבר עושה תשובה ,אתה כל יום
מתחרט ,היש תשובה גדולה מזו?".
אבל עוזי לא נירגע" .הרב!" ,הוא אמר

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

לרפואה ,לפרנסה ,להצלחה,
למציאת הזיווג ,לזרע של
קיימא ,לשלום בית ,וכו'.

כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661
המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי
שליט"א ,ראש ישיבת המקובלים
"נהר שלום"" :מצוה גדולה מאוד
לעזור להם ,וזכות הזאת תעמוד לכם
בכל העניינים וחיים טובים ,אמן".

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר,
מס' חשבון  ,8362846עבור עמותת "אור עליון".

מדור חדש! בלעדי לאור עליון!

קרועים
בין העולמות

הרב אשר יחיאל קסל ,מומחה בטיפול
בנוער חרדי נושר ,כותב על הנערים
הקרועים בין העולם החילוני לעולם החרדי
ליעוץ ושאלות ,הזמנת סדנאות והרצאות,
צלצלו  ,058-4228470או באימייל
kasel@kfar-zoharim.org.il

לי" ,אני עישנתי ביום כיפור ,היש חטא
גדול מזה??".
קמתי ממקומי ,חיבקתי את עוזי
ואמרתי לו" :אני מקנא בך! אני מקנא
בזכויות שיש לך!" .עוזי הסתכל עלי
בתמיהה" :מה? איזה זכויות?" .ואני
אמרתי לו" :תראה! כתוב בחז"ל ,שמי
ששב מאהבה  -זדונות נהפכות לו
לזכויות .והנה ,הרי ככול שהעבירות
חמורות יותר כך הזדונות נהפכות
לזכויות גדולות יותר .ואתה הרי שבת
מאהבה ,הנה לך זכויות גדולות שלי
אין אותן" .עוזי השפיל את מבטו ואמר:
"כן ,אכן שבתי "מאהבה" ,תרתי משמע,
מאהבה לאבא שבשמים ,ומאהבת הורי,
מריבוי האהבה שהרעיפו עלי ."..ואני
מצאתי את עצמי מהרהר אחרי לכתו,
לו היו משכילים הורים אחרים לנהוג
כהוריו של עוזי ,אזי גם הם היו זוכים
לחזות בבניהם ששבים מאהבה" .גדולה
תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד",
וגדולים רחמי הבורא למי שנוהג בדרכו.

סיפורי ישועות

לא יאומן כי יסופר! תמיר מהדרום התקשר למערכת
"אור עליון" ,הוא ביקש להפיץ את העלונים שלנו
במקום מגוריו .וכל כך למה? משום שאחיו היה
מחלק את העלונים שלנו ,ולאחר פטירתו הוא בא
לאשתו בחלום הלילה ,באמצע השבעה ,והפציר
בה שתמשיך בחלוקת העלונים! תוך כדי דיבור הוא
גם סיפר בדמעות שליש ,שכבר שלוש שנים יש לו
בלוטה בצוואר ,והבדיקות גילו כי זה גידול סרטני.
הוא היה נשמע מאד מדוכדך ,וסקפטי ביותר שהוא
יצא מזה .השאלה "האם יש לי סיכוי להתרפאות
מהמחלה?" ,חזרה על עצמה מספר פעמים בכל
שיחת טלפון עמו .תמיר קיבל עידוד ,שהרי גם
לאחי הרופאים לא נתנו סיכוי לחיות ,אחרי אירוע
מוח בגזע המוח ,ובכל זאת בחסדי שמיים הוא
התעורר ,ומבריא מיום ליום .ערכנו לו פדיון נפש,
והוא קיבל קמע של הרב כדורי .לא עברו שלושה
חודשים ,ובצהרי היום של ו' תמוז ,תמיר מתקשר
בשמחה ,ומבשר לנו ,כי זה עתה הוא ניגש לרופא עם
תוצאות הבדיקות האחרונות ,והרופא אמר לו "הכל
נקי"!!! המחלה נעלמה!! ואם אנחנו רוצים ,הוא גם
ישלח לנו את תוצאות הבדיקות" .הודו לה' כי טוב
כי לעולם חסדו".
***
חודש שעבר פרסמנו את הסיפור הבא" :לפני שלושה
חודשים ערכתי פדיון נפש אצלכם ,עבור בני שגילו
נושק לגיל שלושים ,ועדיין לא מצא את זיווגו .ברוך ה'
אני מתחילה לראות ישועות ,הוא כבר חודשיים נמצא
בקשר רציני ,אני מקווה לראותו בקרוב תחת החופה.
אחרי שראיתי שזה עובד ,אז אני מבקשת שתעשו
פדיון נפש עבור שתי אחייניות שלי ,שכבר חצו ממזמן
את גיל השלושים ,לזיווג הגון בקרוב" .בשבוע האחרון
התבשרנו על המשכו של סיפור הישועה :הבחור
התארס בשעה טובה ומוצלחת!!
***
אחד מילדי ירושלים היה קם מסויט באמצע הלילה,
עקב חלומות מפחידים .כל המשפחה כולה סבלה
מכך ,ובפרט הילד בעצמו .נתנו לילד את הקמע
לבריאות הנפש והסרת פחדים ,של המקובל הרב
יצחק כדורי זצ"ל ,ערכנו עבורו תיקון פדיון נפש,
וגם אמרנו להוריו שיקראו עם הילד לפני השינה את
המזמור בתהילים ,הנקרא "שיר של פגעים"" ,יושב
בסתר" ,ברוך ה' סיוטי הלילה נעלמו כלא היו.
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