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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
מי הכי מרוצים מהחיים במדינה?

הקב"ה :יהודי ,אני אוהב אותך!
"אָהַב ְּתִי אֶתְכ ֶם אָמַר ה' .ו ַ ֲאמַר ְּתֶם:
ּב ַּמָה ֲאהַב ְּתָנוּ? [תשובת ה' ]:הֲלוֹא
א ָח עֵשָׂו ל ְי ַ ֲעקֹב נְא ֻם ה' וָאֹה ַב א ֶת
עקֹב וְא ֶת עֵשָׂו שָׂנ ֵאתִי" (מלאכי א,ב)
יַ ֲ
הנביא מלאכי הינו הנביא האחרון
של עם ישראל ,והוא מסר את
הנבואה הנ"ל ערב צאת ישראל
לגלות .נשאלת השאלה :מהו
המסר שהנביא העביר לעם ישראל
ערב צאתם לגלות? הבנת הדברים
חשובה לנו בחודש זה ,חודש בו אנו
מתחילים להתאבל על חורבן בית
המקדש.
הפסוק הנ"ל צריך ביאור :מה בדיוק
שאלו בני ישראל? ואיך התשובה
של ה' עונה על שאלת בני ישראל?
מבאר הרב שמשון פינקוס זצ"ל
בספרו "תפארת שמשון" (בראשית
עמודים רעד ,רפו) :עם ישראל שואלים
את השם ,באיזה צורה אתה אוהב
אותנו ,כללית או פרטית? ועל זה
משיב הקב"ה :אני אוהב כל אחד
ואחד מישראל בתור יחיד לעצמו,
וכמו אב להרבה בנים שאוהב כל
אחד מבניו אהבה אישית ונפרדת.
וזה מדויק בלשון הפסוק" :ואוהב

את יעקב" ולא כתוב "את ישראל",
משום שהשם "יעקב" מורה על
יחידים ,ולא על כלליות האומה
הנקראת בשם "ישראל" .וכן בזה
שמזכיר הפסוק את אחוות עשו
ויעקב ,ומדגיש "ואוהב את יעקב",
לעומת "ואת עשו שנאתי" ,מרמז ג"כ
על כך שהאהבה היא מעצם הקיום
כיחידי ולא כאומה.
והנה דווקא מלאכי הוא שהתנבא כן,
שנבואתו היא האחרונה שנאמרה
לישראל ,כדי שייקחו עמם לגלות
ידיעה חשובה זו ,שהגם שבזמן
הגלות עם ישראל חרב  -כל זה
במבט על כלליות האומה ,אבל
כל יחיד ויחיד ,גם בזמן החורבן
מוקף הוא בחסדים אין סוף ,וניכרת
אהבתו יתברך לבניו דרך ההנהגה
עם היחידים.
הקב"ה אומר" :הראיני את מראיך
השמיעני את קולך" (שה"ש ב,יד) .למי
הוא מדבר? לכל יחיד ויחיד מעם
ישראל .המילים האלו מופנות אל
כל יהודי ,שיר השירים חי וקיים,
ה' מדבר אלי ,אל כל "אני" שבעם
ישראל .אהבת השם יתברך לישראל

אנו אומרים בתפילת ערבית" :אהבת עולם בית
ישראל עמך אהבת ,תורה ומצוות חוקים
ומשפטים אותנו לימדת" .ביאור הדברים:
רק משום שהשם אוהב אותנו הוא נתן לנו
תורה ומצוות .השם יתברך רוצה שיהיה טוב
לכל יהודי ויהודי ,שיהנה ,ישמח ,יהיה לו
כיף פה בעולם הזה ,לכן הוא נתן לנו תורה
ומצוות.

אינה אהבה רק לגוף האומה
בכללות ,אלא אהבה אישית ופרטית
לכל יחיד ויחיד מישראל.
אם יעמיק אדם במאמר זה של
הקב"ה ויראה מה טמון בו ,ודאי
יתמלא שמחה גדולה! הקב"ה אוהב
כל אחד כאישיות פרטית – זה ראובן
שלו ,וההוא שמעון שלו .כמו אבא
שאוהב בן ,שאין אהבתו אליו רק
משום שהוא מהווה חלק מבניו
בלבד .למשל ,אבא ששיכל את בנו,
ובא אחד לנחמו ואומר לו" :לא נורא,
יש לך עוד בנים רבים" ...הלא האב
יצעק עליו" :שוטה שבעולם! וכי הוא
היה רק בן? הלא הוא היה שימעל'ה
שלי ,עם המעלות והחסרונות שלו,
עם הכשרונות שלו ,בקיצור עם
האישיות שלו .אין עוד אחד דומה
לו בכל העולם" .כך בדיוק יחסו
של הקב"ה לעם ישראל .השייכות
שלו אלינו ואהבתו אותנו אינה רק
בתור אהבת אחד מבניו-בני ישראל
בלבד ,אלא אהבת בנו "ראובן"-זה
הראובן'לה של ה' .שייכותנו לה'
יתברך היא שייכות של יחיד ,איכפת
לו מכל אחד ואחד ,כי אכן "אהבתי
אתכם אמר ה'".

אנו ממשיכים באותה התפילה ואומרים" :על כן ה' אלוקינו
בשוכבינו ובקומינו נשיח בחוקיך ,ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד
תורתך ."...פירוש :אחרי שאנו יודעים שכל התורה והמצוות ניתנו
לנו כדי להפוך אותנו למאושרים בעולם הזה ,לכן אנו יום ולילה
נשמח ונרקוד בדברי התורה .נותנים לך "מתנה" לא תיקח?!
הדברים הללו משתקפים נאמנה בסקר שערכה "הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה" לגבי השאלה "מי מבין אזרחי המדינה
היהודים הכי מרוצים מהחיים?" .מהמחקר עלה כך96%" :
מהחרדים 91% ,מהדתיים 86% ,מהחילונים ,מרוצים מחייהם".
המסקנה ברורה :ככל שהאדם יותר קרוב לאור ,יותר מחובר
להשם יתברך ,יותר שומר תורה ומצוות כך האושר בחייו עולה.
וגם שאר תוצאות הסקר מדהימים :התגלה כי רוב היהודים
במדינת ישראל דתיים ושומרי מסורת ( .)58%עוד התגלה כי
שיעור החרדים גבוה יותר בקרב הצעירים בגילאי ,)19%( 20-29
לעומת המבוגרים מבני  65ומעלה ( ,)2%כאן בא לידי ביטוי החזרה
בתשובה ההמונית בשנים האחרונות בקרב הצעירים.
(הבהרה! אין כוונת המאמר להתנשאות על קבוצה מסוימת במדינה,
העלון אינו עוסק ב"דתיים" ו"חילוניים" ,המסר היחיד של המאמר המגובה
בצורה אובייקטיבית ע"י הלשכה לסטטיסטיקה כי כדאי לכל אחד ואחת
להתקרב לדת ישראל).

טורקיה ומלחמת גוג ומגוג
מדהים לגלות כי התנא האלהי
"יונתן בן עוזיאל" חזה בפירושו
לתורה את משט הספינות שיצאו
מטורקיה ויוון ,אשר גרמו לגינוי
ושנאה עולמית נגד ישראל .כעת
עדיין לא ידועות התוצאות הסופיות
של המשבר ,וכבר עכשיו מתוכננות
לצאת עוד ספינות כאלו.
בלעם מתנבא בקשר לאחרית
הימים כך" :וְצ ִים מִ ּי ַד ּכ ִּתִים וְע ִנּ ּו
אׁ ַּשוּר וְע ִנּ ּו עֵב ֶר ו ְג ַם הוּא ֲעד ֵי אֹב ֵד"
(במדבר כד ,כד) .בתרגום "יונתן בן
עוזיאל" פירש כך :וסנפירים יוזמנו
בכלי מִלחמה ,ויצאו באוכלוסין
רבים מִתוך ספינות גדולות (פירוש
יונתן ,וכן הוא בתרגום ירושלמי) ,מארץ
איטליא [מחוז ביוון פירוש יונתן],
ויצטרפו בליגיונות שיצאו מִן
קוסטנטיני [איסטנבול  -עיר הבירה
של טורקיה נקראה בדורות קודמים
קושטנדינא,
קונסטנטינופול,
קושטא] ,ויצערו לאשור וישעבדו
כל בניו של עבר [בני ישראל דעת
זקנים] ,אך סופם של אלה ואלה
ליפול ביד מלך המשיח ויהיו עד
עולם לאבדון.
שימו לב לרמז מדהים! המילים
"וצים ביד כיתים" יוצא בגימטריא
"משט הטורקי" (עם הכולל),
שניהם בגימטריא .680

מאורע זה הינו חוליה בשרשרת
אירועים ביחסי ישראל-טורקיה.
בשנים האחרונות הפכה טורקיה
מידידת ישראל בעולם המוסלמי
למדינה הנאבקת וממרידה נגד
ישראל .אנו מקשרים זאת לנבואת
הנביא יחזקאל (לח ,ו) כי "תוגרמה"
(כך כונתה "טורקיה" בפי היהודים
שנים רבות) תהיה אחת מהמדינות
שיילחמו נגד ישראל במלחמת גוג
ומגוג .כמו כן חשוב לציין שהגאון
מוילנא כתב ,באחרית הימים -
בתחילה יהיו מספר עמים לטובת
ישראל ושוב יתהפכו להיות נגד
ישראל ,כמו פרעה אשר בתחילה
היה לטובת ישראל ושוב השתעבד
בהם בפרך .זה בדיוק מה שקורה
היום עם מדינות "טורקיה"
ו"ארצות הברית".
הגאון מוילנא אומר שכל המלכויות
שהשתעבדו בעם ישראל יחזרו
לצער את ישראל בתקופת

"עשרה בטבת"-יום הקמת המצור
ע"י נבוכדנצר.

אחרית הימים .בואו ונראה איך
"ההיסטוריה חוזרת" בשמות
חדשים:
א] גלות בבל חזרה אלינו בדמותו
של סדאם חוסיין ששכן בבגדאד
(בבל העתיקה) ,וקרה לעצמו
"נבוכדנצר" ,ולכור האטומי קרה
"שבעה עשר בתמוז" ,נתלה ערב

ב] גלות פרס חוזרת בדמותו של
אחמדינג'ד מאיראן (פרס העתיקה).
ד] גלות מצרים חוזרת בדמותו
של אובאמה .הוא נשא נאום
באוניברסיטה של קהיר נגד ישראל
ולטובת הפלסטינים ,וכאשר ראה
את פסלו של פרעה אמר "זה אני".
הוא נבחר בדיוק כשקראנו את
הפסוק "ויקום מלך חדש על מצרים
אשר לא ידע את יוסף ("יוסף"
בגימטריא "ציון") .ישנו דימיון
מפליא בין אובאמה ואשתו לפיסלי
פרעה ואשתו (ראה תמונות) ,אפילו
ב cnn-הבחינו בכך ,והכתירוהו
בתואר "פרעה החדש"( .הסרטון נמצא
ב )youtube-

ה] גלות יוון חוזרת בדמותו של
ארדואן ראש ממשלת טורקיה.
איך הקשר? בטורקיה ישנה עיר
ה נ ק ר א ת
"אנטוכיה",
עיר זו הייתה
הבירה
עיר
היוונים
של
כשנלחמו עם
החשמונאים.

אין ספק שאנו נמצאים בתקופת
"אחרית הימים" ,כפי שהוכחנו
בגיליונות הקודמים .אנו רואים
תהליכים המצביעים על ביאת
הגאולה בקרוב (מדינת ישראל,
קיבוץ גלויות ,מלחמת ששת
הימים ,איראן ,ארה"ב וכו') .למה
מצבנו דומה היום? אולם ענק מלא
באנשים ,והנה משתלשל באמצע
החדר מהתקרה מסך אשר יפריד
את החדר לשניים ,הנמצאים בצד
ימין יזכו ל"כל טוב" ,ייהנו וישמחו,
לעומת הנשארים בצד שמאל אשר
יסבלו קשות .המסך ממשיך לרדת
ונשאר רק כמה סנטימטרים עד
אשר המסך יגיע לרצפה .במצב
הזה כולם משתחלים תחת המסך
ועוברים לצד ימין ,וכל אחד סוחב
בחוזקה את חבריו שיספיקו לעבור
לצד ימין .הנמשל ,הזוהר הקדוש
אומר כי רק השומר תורה ומצוות
יזכה לגאולה השלימה .אנו נמצאים
ב"שעת האפס" נשאר לנו להשתחל
מבעד לפתח הצר שנותר פתוח אל
עולמה של היהדות והתשובה ,וגם..
לסחוב כמה שיותר נשמות טובות
אל היהדות ,שגם הם יזכו לגאולה
בקרוב ,אמן.
(מתוך הקלטה של הרב יואל שוורץ שליט"א)
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תכונות בני מזל החודש  -מזל סרטן
(חודש תמוז 22 ,ביוני עד  23ביולי)
הסרטן הוא הרביעי בגלגל המזלות .אם במזל טלה הילד נולד (ולכן התכונה הבולטת של בני מזל
טלה היא ה"ראשוניות") ,בשור לומד לאכול (ותכונתם הבולטת היא "רכושניות") ,ובתאומים  -לדבר
(ותכונתם הבולטת היא "תקשורת") ,בסרטן הוא מבין שיש לו בית ומסגרת משפחתית.
התכונה הבולטת ביותר של הסרטן היא
ה"משפחתיות" .הוא מאוד קשור לבית,
ומה שקורה בו משפיע עליו יותר מאשר
על כל מזל אחר .הוא רואה במשפחה
ערך עליון ,וכאשר יהיה עליו לבחור
בין קריירה לחיק המשפחה הוא ייטה
לבחירת המשפחה .הוא נוטה להינשא
בגיל צעיר בהיותו זקוק להרגשת
הביטחון והחמימות שמעניקים חיי
הנישואין .הסרטן משקיע אנרגיות רבות
בתחזוק ביתו ומשפחתו ,תומך ומעניק
רבות לבן/בת זוגו.
החשוב להם ביותר :ילדים וגידול ילדים .על רקע זה
ניתן לראות את נטייתם להגדיל את המשפחה .בנות
הסרטן הן אמהות מצטיינות ,ובני הסרטן -הגברים-
ניחנו בחוש אימהי :הם מגדלים ילדים ויש להם
סבלנות אליהם לא פחות מהאמהות .הם הורים חמים,
מסורים ,מבינים ומתחשבים .קשיים עלולים להתעורר
כאשר אהבתו של ההורה הופכת חונקת ומגבילה,
מה שנקרא "חיבוק דב" ,מצב זה עלול לגרום מתחים
כתוצאה מניסיונו של הילד להשתחרר מאהבתו
החונקת של ההורה .עליו ללמוד לתת לילדיו עצמאות
וחופש יצירה ,וגם כאשר גדלו לא להתערב במתרחש
בחיק משפחתם.

עולם הרגש של הסרטן באה לידי ביטוי במספר
תחומים :הוא מצוי בעולם החלומות והדמיון .רגיש
מאוד ,נפגע בקלות ,ולבן/בת זוגו לוקח שעות
לפייס אותו .יש לו אינטואיציה ,פחדים וחרדות,
בפרט במישור הכספי .כל ימיו דואג לביטחון כלכלי
וליציבות ,חסכן ,צובר מלאי מוחשי לקראת "שואה
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דברים האסורים בכל שלשת השבועות
(י"ז בתמוז עד ט' באב 29 ,ביוני עד  20ביולי)
א .אסור ללכת יחידי מחוץ לעיר ,משעה  9בבוקר ועד לשעה 3:30
אחה"צ .וכן יש להיזהר שלא ללכת מחוץ לעיר בין חמה לצל בשעות
הנ"ל.
ב .אין לברך "שהחינו" על פרי חדש או בגד חדש .בשבתות מותר
לברך "שהחינו" ,אבל אין ללבוש כלל בגד חדש מראש חודש אב
(כולל שבת חזון) כדלהלן.
ג .אסור לעשות ריקודים בימי בין המצרים אפילו בלי נגינה.
ד .אסור לשמוע שירים המלווים בכלי נגינה ,כולל שמיעה מטייפ,
דיסק וכדומה.

דברים האסורים בתשעת הימים

בי"ז בתמוז הובקעה העיר ירושלים ,ונכנסו האויבים
לירושלים וזרעו בה הרס רב ,עד ליום המר "תשעה באב"
ששרפו בו את בית המקדש .לכן ,בימים אלו שבין י"ז
בתמוז ( 29ביוני) עד "תשעה באב" ( 20ביולי) הנקראים
"בין המצרים" נוהגים מנהגי אבלות .ככל שמתקרבים
יותר לתשעה באב הדינים מחמירים יותר .נסדר את
דיני האבלות לפי סדר התאריכים( .ההלכות למנהג
הספרדים ,האשכנזים נוהגים אחרת בחלק מהלכות אלו).

לעילוי
נשמת

רוחמה
בת חנה
נלב"ע
כ' סיון

ת.נ.צ.ב.ה.
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הסרטן הינו "טיפוס נוסטלגי" ,בדומה לבעל חי
"הסרטן" אשר בזנבו שלוש קרני מישוש ,ועל כן קל
לו ללכת אחורנית .כל מה שקשור לעבר חשוב בעיניו,
מתרפק על העבר ,בעל זיכרון "צילומי" מן העבר ,אוסף
דברים הקשורים לעבר ,יש לו נטייה חזקה לשמור על
ערכי דת ומסורת ,בעל רגש דתי עמוק ,קשור מאד
להרגלים שלו מבלי יכולת להינתק מהם.
ה"לבנה" כוכבו של הסרטן מייצג את דמות האם,
ואכן ,הקשר בין הסרטן לאמו חשוב לו יותר מכל
קשר אחר .אולי בגלל זה הסרטן הוא מזל מופנם ,רך,
אימהי ומפנק .הסרטן גם אוהב מאוד לעצב את ביתו
ולעצב בכלל ,ואוהב לטפל באחרים ולהיות "אם בית"
סביבתית לכל מי שזקוק לכזו.
הפרק בתהילים שמסרו לנו חכמי הקבלה המתאים
לבני "מזל סרטן" הינו פרק צ' ,המתמיד לקרוא פרק
זה גורם לפתיחת מזלו .סגולה מהזוהר לפתיחת מזל
סרטן היא קריאת "ביום הרביעי" של קרבנות הנשיאים
(במדבר פרק ז פסוקים ל-לה).

הלכות "בין המצרים"
•

ע

מזל סרטן שייך ל"יסוד המים" ,ובספירות
הקבלה נמצא ב"קו ימין" (כמו שהסברנו
בחודש שעבר) .יסוד המים וקו ימין
מצביעים על עוצמה רגשית גבוהה,
לכן נטייתם של בני המזל רגשנית
במיוחד ,למרות שלעתים הוא
יסתיר את רגשותיו מאחורי מעטה
נוקשות .הכוכב השולט במזל
סרטן"-הירח" שולט גם על הגאות
והשפל שבמים ,מסיבה זו בני מזל
סרטן מתאפיינים ברגשות קיצוניים.
קריר וחמים בצורה מוגזמת  -לסירוגין.
מעניין לציין שגם בעל החיים הקרוי בשם זה
אינו מהלך בצורה ישרה ,אלא פונה ימינה או שמאלה.
למרות שאדם נטול רגש הוא אדם מדוכא ,חסר מעוף,
שאיפה או יכולת יצירה ,אבל חשוב לטפח באופן נכון
את הרגשות ,ולהעמיד אותם תחת שליטת השכל.
שימוש נכון ומושכל ברגשותינו הוא המפתח לחיים
בריאים ,מאוזנים ויפים.

מדומה" בעתיד .יש בו אלמנט מסוים של ביישנות ,ועל
כן הוא לא יוצא מקונכייתו בקלות .התיקון שלו הוא,
לצאת מתוך קליפתו ,להיפתח אל הזולת ולראות את
העולם בראייה רחבה.

(מר"ח אב עד ט' באב 12-20 ,ביולי)
א .מנהג הספרדים לאסור עריכת נישואין מראש חודש אב ,וראש
החודש הוא בכלל האיסור.
ב .יהודי שיש לו משפט עם גוי לא יערכנו בימים אלו ,כוון שמזלם של
ישראל ירוד בימים אלו.
ג .עדיף שלא לעשות ניתוח בימים אלו ,מהטעם המבואר בסעיף
הקודם.
ד .אסור לקנות או למכור חפצים של שמחה ,כגון :צרכי חופה ,או
מכונית לצורך טיול.

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה
של הבחור היקר והחשוב נעים ההליכות,
מופת לרבים ,נוח לשמיים ונוח לבריות,
מסביר פניו לזולת ,אהוב על הבריות

ליעד הראל בן
ציון ואסתר מזרחי ז"ל
שירת כקצין ביחידה קרבית בצנחנים,
שימש כמאבטחם האישי של ראשי
ממשלות ישראל .נהרג בקיצור ימים
ושנים בתאונת דרכים סמוך ליישוב ביתר
ביום כ' כסלו תש"ע

ת.נ.צ.ב.ה

ה .אסור לבנות בית או לשפץ את הבית כאשר זה נעשה להרווחה ונוי ,אבל
לצורך מגורים מותר.
ו .אסור לסייד ולצייר את ביתו.
ז .אסור לאכול בשר בהמה או עוף או תבשיל של בשר (בראש חדש עצמו מותר).
ח .שתיית יין תלויה במנהג המקום ,ומנהגינו להקל.
ט .אסור לתפור בגדים ונעליים חדשים בימים אלו ,וכן אסור לרקום ולסרוג.
י .יש להחמיר שלא לקנות בגדים או נעלים חדשים בימים אלו.
יא .יש להחמיר שלא ללבוש בגדים חדשים (גם בשבת ,ואפילו שלא מברכים
עליהם שהחיינו).

דברים האסורים בשבוע שחל בו ט' באב ( 18-20ביולי):
א .אסור להסתפר או לגלח הזקן ,ויש נוהגים להחמיר בזה מראש חדש אב.
ב .אסור לכבס בגדים ,וכן ללבוש בגדים מכובסים בשבוע זה( .המעוניין להחליף
בגדיו בימים אלו ,עליו ללבוש לפני שבוע זה -את הבגדים המיועדים להחלפה
בימים אלו -במשך כמחצית השעה בלבד ,ואז הבגדים לא ייקראו "מכובסים").
ג .אסור לרחוץ כל גופו במים חמים בשבוע זה.
דברים המותרים בכל ימי בין המצרים:
מותר לשטוף את הריצפה .מותר לגזור צפרניים .מותר לצחצח נעליים.
מותר להסתרק .מותר לגהץ בגדים .מותר לערוך תנאים (וור'ט) לחתן וכלה.
אמנם ,לאחר ראש חדש אב יחלקו כיבוד ללא סעודה.

העלון מוקדש לזכר סבתי היקרה שרה בת אסתר זצ"ל ,נפטרה כ"ח תמוז תשנ"ט.
קווים לדמותה:
הצטיינה במידת הצניעות ,הייתה מכסה את ראשה בכמה וכמה כיסויים ,כדי שלא תראה אחת משערות ראשה
החוצה .בזמן שאסר השח הפרסי על הנשים באיראן לצאת לרחוב עם כיסוי ראש ,והעמיד על כך שומרים ,הסבתא
סיכנה את עצמה ויצאה עם כיסוי ראש לרחוב .ראה אותה אחד משוטרי השח והחל לבוא לקראתה כדי להוריד
מעליה את הכיסוי-ראש ,היא רצה בכל כוחה לבית ,כדי שח"ו השוטר לא יוריד מעליה את הכיסוי ראש .היא שמרה
על צניעותה במסירות נפש שלה עצמה ושל העובר שברחמה .הייתה הולכת בכל יום לכמה בתי כנסת ,כדי לזכות
לענות אמן ,קדושה וכדומה .הייתה משכימה קום בעוד לילה כל חודש אלול כדי להשתתף עם הציבור באמירת
הסליחות באשמורת הבוקר .זכתה לראות בחייה  4דורות ,כולם ללא יוצא מן הכלל "זרע ברך ה" ,גדולים בתורה
ויראת שמיים .זכתה לכך אודות למסירות נפשה לצניעות וטהרת המשפחה .אמר מי שאמר" :סבתא ירדה למי
המעיין הקרים והקפואים עבור 'טהרת המשפחה' ,ועלתה עם נשמות רותחות וחמות לעבודת השם"...

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים
הגיליוןבגניזה
ולהניחו
קדושתעלהעלון
ולהניחו בגניזה
קדושת
עללשמור
יש לשמוריש

שבת מקור הברכה
בחסד ה' עלי גיליתי את אור היהדות .עבדתי
באותה תקופה כמתכנת מצליח בחברת
מחשבים ידועה בארץ ,ובמקביל התחלתי
אט אט לשמור תורה ומצוות .באותה תקופה
קיבלה החברה בה עבדתי הזמנת עבודה
ממשקיע מיליארדר בחוץ-לארץ ,ד"ר מרטין
שמו .תמורת רכישת העבודה הסכים המזמין
לשלם הון עתק .המזמין הציב תנאי ,שתהיה
העבודה מוכנה תוך ארבעה חדשים מיום
חתימת החוזה.
מנהל החברה ,מר סמיט ,הזעיק את כל עובדי
החברה .בדרמטיות הודיע על הזדמנות-
פז שהתגלגלה לפתחי החברה ,שאם תוכל
לעמוד בה יעלו מניותיה פי כמה וכמה" .אהיה
מוכן להתחייב להכפיל ולשלש את משכורת
העובדים בחדשים אלה ,באם תסתיים
העבודה במועד שנקב המזמין" ,אמר" ,על
החברה להיתפס ל'קדחת-עבודה' בצורה
מבהילה .מניחים אנו עתה את כל העבודות
הבלתי-גמורות ,אף כי רבות הן והעבודה
עליהן בעיצומה"
מה שקרה מרגע זה ואילך היה אכן למעלה
מכל דמיון .עשרות עובדי החברה נתפסו
ל'קדחת עבודה' מטורפת .שליח על אופנוע
הביא לעשרות העובדים את מזונם .מרבית
העובדים לנו את שינת הלילה הקצרצרה
שלהם על מיטות מתקפלות .תוך כדי עבודה
הגיע בא-כוחו של ד"ר מרטין לראות מקרוב
את הנעשה ,והיה שבע-רצון .כל כולו זהר
עתיד מבטיח לכולנו.
מכל העובדים הייתי יוצא דופן .הייתי מסיים
את העבודה לפנות ערב' ,מעביר כרטיס'
והולך לי לדרכי לבית הכנסת .הייתה זו
התקופה הראשונה בה הורגלתי להתפלל
בקביעות 'מנחה' ו'מעריב' ,בין התפילות
היה לי שיעור קבוע עם אדם חשוב שהאיר
את דרך-חיי החדשה .לא חפצתי לוותר

על עקרונות חדשים שרכשתי
בעמל רב .הייתי יוצא-דופן
בדבר נוסף :בתקופה
לחוצה זו עבדו
המתכנתים שבע
יממות בשבוע(!),
ה' ירחם .לעומתם
לא העליתי על
לעבוד
דעתי
בשבת ,חס ושלום.
היה ברור לי כי אם
התחלתי בשמירת
השבת – לא אפסיק זאת
בכל מחיר.
באחד הימים קרא לי מר סמיט אל
חדרו ,בעדינות שזורה בתקיפות שאל אותי
על חיסורי" .הרי ידוע לך" ,עניתי לו" ,שיניתי
כיוון בחיים ,התחלתי לחיות" .מר סמיט לא
איבד את עדינותו" :החיסורים הללו גורמים
לשיבוש קל .הייתי מציע שתחשוב שנית על
השבת"" .שמע מר סמיט" ,היה המענה מוכן
בפי" ,דומני כי כדאי שתחשבו אתם שנית
על השבת .דעו ,כי עבודה הנעשית בשבת
– אין הברכה שרויה בה .לא תרוויח מאומה
מכל הנעשה בשבת!" .נחרצותי הביכה אותו
לרגע ,המשכתי להטיח בו את אמונתי" :עלול
אתה להפסיד בגלל כל העניין הזה .שמור על
השבת ,מובטח לך כי היא תשמור על עסקיך".
לא חששתי כלל מכל תוצאות ,מוכן הייתי אף
לפיטורים .חשובה הייתה השבת בעיני יותר
מהכול.
לאחר כשלושה חודשי עבודה ,נחתה לפתע
מהלומה אדירה על החברה .באותה שעה
ישוב הייתי מרוכז כולי מול המסך ,פתאום
אני שומע צעקת אימים .אחר מספר שניות
הפכה הצעקה לצעקות וזעקות ,מכיוון חדרי
ההנהלה שבמפלס העליון בבית התוכנה.

כמה מהעובדים רצו למעלה.
לאחר דקות ספורות
שוב צעקות ,הפעם
מפיהם של העובדים
מחדרי
ששבו
ההנהלה .מביט
אני לעברם ,רואה
אותם חיוורים
ומבוהלים מישהו
מתוכם הפריח
לחלל:
זעקה
"די ,די ,אין עבודה,
הפסיקו לעבוד".
התכנסנו לאולם האסיפות,
מתוחים כקפיץ .את המתח חתך
קולו של הסגן ,מפיו הסתננו מלים ספורות:
"פרץ משבר .ד"ר מרטין ,מזמין התוכנה ,יצא
מדעתו" .בקול מקוטע פרס את השתלשלות
העניינים" :רעייתו של ד"ר מרטין מתה
פתאום .בשברו הגדול החליט לחסל את
עסקיו ולעבור להתגורר בבדידות אי-שם.
מרטין העביר הודעה ברורה למזכירו להפסיק
את ההשקעות ,לשלם על ההפסדים ולסגור
את המשרד".
הסגן שלף מכיסו מסמך ארוך ,פתחו באיטיות,
הכול דממו במתח" :במסמך החוזה שנחתם
בינינו ישנו סעיף ,שאם אחד הצדדים מבטל
את העבודה עליו לשלם סכום מסוים ,מלבד
כיסוי חמישים אחוז מההוצאות .כמו כן
חתמנו על סעיף האומר כי כל זכויות היוצרים
שייכות לד"ר מרטין בלבד .זאת אומרת,
שאסור לנו לעשות בתוכנה כל רווח מסחרי.
אין טעם אפוא להמשיך את העבודה" .הסגן
סיים בכאב" :העובדים יקבלו משכורת מלאה
על כל שעות העבודה ,החברה תפצה בסכום
מסוים ,אך אין הכפלת או שילוש משכורות.
בלאו-הכי עלול הנזק הזה להכות בחברה

סיפור מרגש משולחן המערכת
כשם שהקדוש ברוך הוא אוהב את בני ישראל (ראה מאמר ראשי בעמוד  ,)1כך בני ישראל אוהבים את
השם יתברך בכל ליבם ונפשם .לדוגמא ,ראו את היהודים הרבים הפועלים במסירות נפש להפצת שם
ה' בעולם .מעשיהם נובעים מתוך "אהבת הקב"ה" ו"אהבת ישראל" ,הם מעוניינים שעוד יהודי יגלה את
האור ,ועוד יהודי יהיה לו טוב .רוב העוסקים בתחום זה הינם "חוזרים בתשובה" .מדוע? מכיוון שאדם שחי
בשני העולמות ,לאחר שגילה את ה"אושר בחיים" ,בוער בעצמותיו להדביק עוד יהודי בגילוי המתוק שלו.
רציתי לשתף אתכם במעשה אחד שריגש אותי מאד בערב חג השבועות האחרון ,דוגמא לאהבת עם
ישראל לבוראם ,ואהבתם זה לזה.
התקשרה אלי אישה מצפת יומיים לפני חג השבועות ,וביקשה לשלוח לה עלונים להפצה .כשהתברר לה
שבדואר רגיל העלונים יגיעו אליה רק לאחר חג השבועות ,היא בקשה לשלוח לה בדואר "מהיום למחר",
ואף הייתה מוכנה לשלם על כך מחיר גבוה של  44ש"ח!! "כי בשבועות יבואו לצפת הרבה אורחים" .היא
רצה לשלוח את הסכום הנ"ל ,והנה אמרו לי בדואר שגם במשלוח של "מהיום למחר" העלונים לא יגיעו
לפני חג השבועות ,כי הם לא עובדים בערב החג .מה עושים? אז היא התחננה" :לך לקו  982בתחנה
מרכזית בירושלים ,תן לאחד הנוסעים שיעביר לי" .אכן ,אחת הנוסעות הסכימה בשמחה להעביר את
העלונים לצפת .לאחר כמה שעות קיבלתי טלפון נרגש ממנה" :המשימה הושלמה ,העלונים בידי".
כל כך התרגשתי!! אישה עוזבת את כל ההכנות של ערב החג ,ועומדת בחוץ ביום שרבי לוהט במשך
 20דקות .עבור מה?? לקבל חבילת דולרים?! לא ולא!! בשביל לפרסם את שם ה' בעולם ,לקרב עוד
יהודי לצור מחצבתו...
רבונו של עולם! ראה את בניך אהוביך ,איזו אהבה יש בליבם ,באש ובמים רצים להפיץ את שמך
בעולם .אנא! חוס ורחם עלינו ,עמוד מכסא דין ותשב על כסא החסד והרחמים ,ותשלח לנו משיח
צידקנו בקרוב( .ותן זרע של קיימא לאישה הנ"ל).

ה סי
חודפור
ש

מכה אנושה .כל העבודות האחרות הוזנחו זמן
כה רב ,לעת-עתה אין כל הזמנות אחרות".
מרות מלענה היו הדקות הללו .ריחמתי על
מר סמיט ,כה נחמד הוא האדם הזה ,הסובל
עתה .העובדים הוכו בהלם ,יצאנו בשתיקה
מהאסיפה ,למטה עוד ריצדו כל המסכים,
שולחנות העבודה עוד בפעולה .המזכירה
עברה בין העובדים והודיעה בשם מר סמיט
על מספר ימי חופשה והפוגה .העובדים פנו
ללכת הביתה .לצאת מכאן ,ומהר.
בטרם יצאתי לעבר הרכב ,קרא מישהו בשמי.
הרמתי ראשי ופגשתי את ראשו של מר סמיט
משתרבב מן החלון ,קורא לי לעלות לחדרו.
"אמור נא" ,עלה קולו חרישית מן המעמקים
שנפל אליהם" ,את השיחה על השבת הינך
זכרתי,
זוכר? מה אמרת אז בדיוק?".
הו הו שזכרתי ,אך לא רציתי לזרות מלח על
הפצעים .השתמטתי מן החדר בתואנה שאיני
זוכר ,וכי מבולבל אנוכי לחלוטין עתה.
חזרנו אחר שבוע אל העבודה ,בהיכנסנו אל
בית התוכנה נדהמנו מול שלט ענק שנתלה על
קיר הלובי ,ממנו זרחו באותיות מאירות עיניים
ארבע מלים" :מהיום המפעל סגור בשבת".
"שמע" ,היה חברי המום" ,גם מר סמיט יצא
מדעתו" .עניתי לאותו חבר" :הוא לא יצא
ממנה ,עכשיו הוא קיבל אותה .וחבל שקצת
באיחור."...
מתוך הספר "נפלאותיו לבני אדם" סיפורי
השגחה בני ימינו( .עמודים .)107-113
אנו מבקשים מכל הקוראים הנכבדים!
אנא שלחו לנו סיפורים אישיים שיש בהם
מסר ,לקח ,מוסר ,ובעזרת השם נפרסם את
הסיפורים שנמצא לנכון לפרסמם.

מכתב למערכת
ערב טוב!
מאד מודה לכם על החיזוקים.
ממש עושים כאן נפשות בתל-אביב ,וזכותכם כבירה.
אנשים אומרים שהעלון שלכם מאד יפה .חבילה מתוך העלונים
ששלחתם לי הועברה לאוניברסיטת בר אילן -עם חברתי ,היא
אומרת שזה נחטף .חבילה נוספת עברה לכולל של חוזרים
בתשובה -הכל נלקח .נשים חילוניות בחנות בגדים ,מספרה
של ערן באבן גבירול בת"א -הם כולם שם עם תיאבון גדול.
בלי כיפות אבל אפילו צמו את הצום האחרון .אני חייבת תודה
גדולה לבורא עולם ,ולכם צדיקים ,שברחמים רבים אוכל לזכות
את הרבים .היום ,בדואר שאני מקבלת את החבילות אמרה לי
הפקידה שראתה את תעודת הזהות שלי" :מזל טוב היה לך
יומולדת לא מזמן ,גם אני מזל שור" .ואתה שומע? היא מוציאה
לי עלון שלכם של אייר ואומרת לי" :הנה תקראי יש פה על מזל
שור" .והיא נראית בחזות חיצונית חילונית ,והיא מחייכת אלי
(רוסיה במקור) ואומרת" :זה מאד מעניין "...אתה יודע כמה זה
טוב לשמוע כאלו דברים.
אין ספק שהעלון שלכם עושה רעש גדול ,והעובדה שעשיתם
אותו צבעוני משווקת אותו כפליים ,בייחוד בעולם החילוני .ואין
ספק שמאמציכם על ההוצאות הגדולות יש להם שכר גדול ,ואין
לדעת בכמה "הרהורי תשובה של חילונים" זכיתם .אשריכם!!
לימור שמעוני ,תל אביב

[]3

סגולות

לעם
סגולה
סגולות להינצל מעין הרע
מוטיבציה מולידה אהבה
ישנו יסוד חשוב שלא ידוע לרבים:
מוטיבציה (רצון לשלום בית) מביאה
אהבה .כאשר קיימת מוטיבציה ,מכל
סיבה שהיא ,בני הזוג לפתע אוהבים
ומאד .כשנוצרת מוטיבציה אז נסתדר
ונתקשר בקשר עז ואהבה רבה .אם ארצה
אותך אני גם אוהב אותך.

למדנו ,כי כל אחד יכול עם כל אחת,
רק שיהיה מוכן להשקיע ולעזוב את
כל הרצונות .כאשר האינטרס שלך הוא
להסתדר איתו/איתה ,את/ה מסתדר/ת .אם
אנחנו נחפש ללכת אחד לקראת השני אנו
מגיעים לנקודת שוויון גם כאשר אנו שונים
מאד.

סיפר לי יהודי כי יש לו בארצות הברית
דודה צדקנית מופלגת ,הצניעות שלה,
התפילה שלה ,ההקפדה על קלה
כבחמורה ,כל מי שהכיר אותה מקרוב
נדהם לאיזה רמה של צדקות הגיעה.
בעלה של אותה אישה אוכל נבילות ביום
הכיפורים .אחזור שוב על המשפט" :אוכל
נבילות ביום הכיפורים" .והם חיים נהדר...
הם חיו יחדיו שישים שנה .שישים שנה
יפהפיות .כאשר היא צדקנית מופלגת,
והוא ,כבר שמעתם .ברצוני לתת את
הרקע לחיים אלו ,שלכאורה אין שום
סיכוי לחיי נישואין במתכונת כזו.

אם תשימו לב רוב השותפויות העסקיות
המסחריות מתפרקות .והשאלה :מדוע?
התשובה היא" :מידות"! "מי בראש?"
הכעסים ממהרים לבא :מדוע עשית כך
בלי לשאול אותי? .עכשיו נצא מנקודת
הנחה ,כי שנינו עם מדות מושחתות,
אגואיסטים ברמה בינלאומית ,ואני רוצה
בכל זאת לעשות אתך עסק ,ולהבטיח
מראש שלא תתפרק החבילה עד מאה
ועשרים .לכאורה אין סיכוי! אבוד לנו
מראש .אך בואו ונראה ,כיצד ניתן ליצור
שותפות כזו ,שותפות שתצליח להחזיק
מעמד.

הם בני דודים .שניהם נולדו וגדלו
בהונגריה ,בתקופה שבין מלחמת העולם
הראשונה לשנייה .מחמת סיבות כאלה
ואחרות ,הם נאלצו להתכונן לבריחה
מהונגריה .שלחו להם סרטיפיקאט
(אישור עלייה) מארצות הברית ,אבל הוא
היה מיועד לזוג נשוי בלבד .הם החליטו,
נערוך נישואים פיקטיביים ,ניסע לארה"ב
כנשואים ,ושם נפרק את החבילה ,כל
אחד ילך לדרכו .נרשמו לנישואין במשרד
הפנים של הונגריה ,ומיד נפתחה הדרך
לארה"ב .הם נסעו כנשואים ,הגיעו
לארה"ב ,ומצאו את עצמם בודדים
כעיוורים ,חרשים ,אילמים .לא מכירים
את השפה ,לא את דפוסי ההתנהגות,
ללא קרוב גואל או מכר ,אין שום כיוון
ימינה ושמאלה .מה כן היה להם? הוא
והיא –הוא מכיר אותה והיא אותו .מתוך
ראיית המצב לאשורו ,הם באו להחלטה
להתחתן" .נסכם בינינו מה אנו עושים
בנושא הדתי ,שלא נפריע אחד לשני,
ונסתדר" .הוא קיבל על עצמו לא להפריע
לה בחינוך הילדים" ,אל תדרשי ממני
שום דבר ובמקביל לא אפריע לך ,תני
לי את החיים שלי ותחיי את חייך" .והם
חיו נהדר .מדוע? כי הוא לא יכול היה
בלעדיה והיא לא יכולה בלעדיו.

נקיים את השותפות על בסיס כדלהלן:
נניח שמשווקים תוכנה ,שאני מבין בה
חמישים אחוז ,ובחצי האחר אינני מבין
כלום ,אתה הוא הבקי בחצי השני .או
לדוגמא ,אני מביא את הכסף להשקעה
ולא מבין כלום בתוכנה והשותף מבין,
וביחד נצליח לשווק במיליוני דולרים.
בנפרד לא נמכור אפילו בגרוש אחד .האם
אנחנו נתפרק פעם? לעולם לא! ...תשאלו
מה עם המידות? הכל מתגמד .ליד מה?
ליד הרצון שלי להרוויח מיליונים...

דרך ארץ זוטא פ"ו)

ג .הנכנס לעיר שאין מכירים אותו ,וחושש
פן יעשו לו עין הרע ,יאחז אגודל יד ימינו
בתוך אצבעות יד שמאלו ,ואגודל יד
שמאלו בתוך אצבעות יד ימינו ,ויאמר:
"אני פלוני בן פלונית (שם אמו) מזרעו
של יוסף אני בא ,שאין עין הרע שולטת
בו ,שנאמרּ ,ב ֵן ּפֹר ָת יוֹסֵף ּב ֵן ּפֹר ָת ֲעל ֵי עָיִן
על ֵי ׁשוּר"( .גמרא ברכות נ"ה ע"ב).
ּב ָנוֹת צ ָ ֲעד ָה ֲ
ד .לפני צאתו לעסקיו ,יאמר בבקר ליד
"ב ֵן ּפֹר ָת יוֹסֵף ּב ֵן ּפֹר ָת ֲעל ֵי עָיִן
המזוזהּ :
ּב ָנוֹת צ ָ ֲעד ָה ֲעל ֵי ׁשוּר" .ואח"כ יאמר
הפסוק מהסוף להתחלה" :שור עלי צעדה
בנות ,עין עלי פורת בן ,יוסף פורת בן".
(לשון חכמים).

ה .לקרוא כל יום פרק ל"א בתהילים
(שימוש תהילים פרק לא).

ו .סגולה בדוקה נגד עין הרע היא "אבן
התכלת" – אבן שצבעה כחול או תכלת
וישים אותה על הילד ,או יעשה טבעת
וישים בתוכה אבן שצבעה כחול או
תכלת .וכן ילביש לתינוק בגד תכלת,

עמוד .)349

ז .כתב החיד"א (קונטרס שומר ישראל אות י):
כל האומר  11פסוקים אלו המתחילים
באות נ' ומסתיימים באות נ' ,עם הבקשה
המצורפת ,ניצול מעין הרע ומכישוף,
ומבריח שטן ממנו ,ולכן אין בתוכן אות
ס'[ .תודה לגברת לימור שמעוני מתל אביב על
שליחת הסגולה].

נ ֶג ַע צָרַעַת ּכ ִי תִהְי ֶה ּבְאָד ָם ו ְה ּוב ָא אֶל
ה ַּכֹה ֵן :נַחְנ ּו נ ַ ֲעבֹר חֲל ּוצ ִים לִפ ְנ ֵי ה' אֶר ֶץ
ּכ ְנָעַן וְא ִּתָנ ּו ֲאח ֻזּ ַת נ ַ ֲחלָתֵנ ּו מֵעֵב ֶר ל ַ ּיַר ְּד ֵן:
נָב ִיא מ ִּקִר ְּבְך ָ מֵאַחֶיך ָ ּכָמֹנ ִי יָקִים לְך ָ ה'
ִשמָעוּן:
אֱלֹה ֶיך ָ אֵל ָיו ּתׁ ְ
נָה ָר ּפְל ָג ָיו יְשׂ ַּמְח ּו עִיר אֱלֹה ִים קְדֹׁש מִׁש ְּכ ְנ ֵי
עֶל ְיוֹן:
שׂד ֵה
נ ֶג ֶד אֲבוֹתָם עָשָׂה פֶל ֶא ּבְאֶר ֶץ מִצְר ַי ִם ְ
צֹעַן:
נָחִיתָ כ ַּצֹאן ע ַּמֶך ָ ּב ְי ַד מֹׁשֶה וְאַ ֲהרֹן:
נַפ ְּתִי מִׁש ְּכָב ִי מֹר ֲאהָל ִים וְקִנּ ָמוֹן:
נ ֵר ה' נׁ ְִשמַת אָד ָם חֹפֵשׂ ּכ ָל חַדְר ֵי בָטֶן:
שׂפ ְתוֹתַיִך ְ ּכ ַּל ָה ּדְבַׁש וְחָל ָב
נֹפ ֶת ּת ִּטֹפ ְנ ָה ִ
שׂלְמֹתַיִך ְ ּכְר ֵיחַ לְב ָנוֹן:
ּתַחַת לְׁשוֹנֵך ְ וְר ֵיחַ ַ
נ ֻד ּו מ ִּתוֹך ְ ּבָב ֶל ּומֵאֶר ֶץ ּכַשׂ ְּד ִים צ ֵא ּו וִהְי ּו
ּכְע ַּת ּוד ִים לִפ ְנ ֵי צֹאן:
שׂמִאל ִים ּב ָ ֲאב ָנ ִים
ֹשקֵי קֶׁשֶת מַיְמִינ ִים ּומַ ְ
נׁ ְ
ּובַח ִּצ ִים ּב ַּקָׁשֶת מֵ ֲאחֵי ׁשָאוּל מ ִּב ִנ ְיָמִן:
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי
אבותינו שתתמלא רחמים עלינו ,ותצילנו
לנו ולכל בני ביתנו ולכל ישראל מעין
הרע ומכל מיני כישוף ,ותבריח היצר הרע
ממנו ,וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו
במדבר והצלתם מעינא בישא דבלעם
הרשע ,כן תפרוש כנפיך עלינו ברחמיך
הרבים ונהיה מכוסים ּבֵמִכְסֵה והנהגה
בשמותיך הקדושים ,אמן נצח סלה ועד.

זאת אומרת ,שכאשר יש לי מוטיבציה
אני אסתדר אתך ואגלה את מעלותיך,
אמצא את הדרך לחיות יחד ולאהוב יחד.
רק צריך סיבה אמיתית לרצות .סיבה
למוטיבציה נכונה ,שעימה אוכל לאהוב
כל אחד ,ואני יכול להסתדר עם כל אחד.
[כדי לקבל מוטיבציה כדאי ללמוד את
גודל מעלת השלום בבית ,וכן להתבונן
במציאות וללמוד כמה נעים ונחמד
לחיות בחיי נישואין תקינים .העורך].

תהילים בשעת קיבול תפילות

מתוך הספר "זכו" סיפורי זוגות בסערות
החיים .ב"ב ,שבט תשסט .באדיבות המחבר

סגולה בדוקה ומנוסה להגן מכל גזירות קשות ורעות ולהתברך בכל מילי דמיטב
כאשר מנין תלמידי חכמים קמים בכל שבת קודש באשמורת הבוקר בשעת קיבול
תפילות ועת רצון וקוראים את כל ספר התהילים בתענית דיבור.

כל התורם  200ש"ח להחזקת אברך לחודש ,יזכה שיזכירו
שמותיו לברכה ,לרפואה ,להצלחה ,לזרע של קיימא ,לזיווג וכו':

א .המעוניינים בהרצאות מרתקות ביהדות
וקבלה ,במקום מגוריהם ,מפי עורך העלון
הרב מנשה בן פורת שליט"א( .אפשר לראות
את הרצאותיו של הרב ב"ערוץ הידברות"
בכבלים וב"אתר הידברות" באינטרנט).
ב .המעוניינים לקבל לביתם את העלון ,או מספר
עלונים לחלוקה ,תמורת דמי משלוח בלבד.
ג .אנא עזרו לנו בתרומותיכם להדפסת העלון,
הגדלנו את כמות העלונים ל 5,000-עלונים,
כמו כן עלות הנייר התייקר ב 30%-והדפוס
העלה לנו את מחיר ההדפסה.

העלון מוקדש לעילוי נשמת

צלצלו 054-8486661
או כתבו לmhbp52@etrog.net.il-

נפטרה כ"ה אייר תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה
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א .האות ה' מסוגלת לביטול עין הרע ,ולכן
נוהגים רבים לומר "חמישה" (חמסה) כדי
להינצל מעין הרע( .בן איש חי דרושים פרשת
וישלח בשם החיד"א) .ולכן נוהגים לעשות
צורת פס יד בעלת חמש אצבעות ,ויש
שכותבים עליה שדי ,ומניחים אותה על
גבי תינוקות .או לחקוק אות ה' על טס של
כסף או נחושת ,ולהניח על צווארם של
הקטנים( .ספר זכירה).
ב .הנושא עשב הנקרא "רודא" מועיל לו
נגד עין הרע ,ולבטל כישוף ,וכשנושא
עשב זה יכוון בשם קדוש "רוטא" ,וטוב
לו .ובלשון המשנה העשב הזה נקרא
"הפיגם" ,ומועיל גם נגד מגיפה ,שהרי
"הפיגם" אותיות "מגיפה"( .ככר לאדן מסכת

ועי"ז לא יפגע מעין הרע.

(אביעה סגולות

לעילוי נשמת מרת אימי

שרה בת רחל
ת.נ.צ.ב.ה

לרפואת עדיאל בן לילי הי"ו
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו
רפואה שלימה בעיניו ושלא
יזדקק לניתוח

חיאת בת רימה

א .בכולל אשמורת הבוקר תהילים .ג .בחברת תהילים של הילדים.
ד .רבני הכולל יתפללו בעדכם בקברות הצדיקים.
ב .בכולל יום שישי משניות.
בנוסף הינכם זוכים לקיים את צוואתו של רבינו המקובל אשר נפטר ללא בנים,
ולהתברך משמו בכל מילי דמיטב .וזו נוסח צוואתו" :יהי רצון שברכות שמיים יחולו
על ראש כל מי שיתנדב לעשות מה שהוא לעילוי נשמתי ,כמו קדיש או לימוד
וכיוצא בזה ,ושכרו כפול מן השמים ,ותבוא עליו ברכת טוב".

לתרומות054-8413979 :
זוג הורים שלא זכו להפקד מזה  22שנים כאשר נודע להם על צוואתו
של רבינו זצוק"ל מיד תרמו לכולל אשמורת הבוקר מכל הלב והאמינו
באמונה שלימה בברכתו של הצדיק והישועה לא איחרה לבוא ,ולאחר
זמן שלחו מכתב ובישרו שזכו לבן זכר במזל טוב.

רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך לmhbp52@etrog.net.il-

