
התרחשו ב  האחרונות  השנים  עשרות 
בלתי  מאורעות  רצף  בארצנו 
את  לצפות  יכל  דהו  מאן  האם  שגרתיים. 
המאורעות הללו?? לא ולא!! מי היה מאמין 
רק לפני מאה שנה שיהודים ישלטו בארץ 
כי  מסופר  לא"י??  גדולה  כה  עלייה  ותהא 
ראש המפלגה של ה"קדטים" ברוסיה הגיב 
על תנועת "שיבת ציון" כי הוא חושב זאת 
אלא  ממש,  בו  שאין  ולחלום  לאוטופיה 
שאינו יכול לקבול על היהודים אם יש להם 
נראה  שלפנינו  במאמר  כאלה.  חלומות 
בתנ"ך  נֵחזּו  כבר  הללו  המאורעות  שכל 
ובחז"ל. מאין להם התחזית הנבואית הזו?! 
ניצחת על אמיתותה של  זו הוכחה  בעצם 

התורה.

מאורעות מרכזיים 
במדינת ישראל 

המלאך:  שנשאל  )יב,ו(  דניאל  בספר  מובא 
הנסתר(",  )=הקץ  הַּפְלָאוֹת  קֵץ  מָתַי  "עַד 
ּכִי  הָעוֹלָם  ּבְחֵי  ָבַע  "וַּיִּשׁ השיב:  והמלאך 
עַם  יַד  נַּפֵץ  ּוכְכַּלוֹת  וָחֵצִי  מוֲֹעדִים  לְמוֹעֵד 
קֹדֶשׁ ּתִכְלֶינָה כָל אֵּלֶה". מפרש רש"י )סנהדרין 
צח ע"א(: וככלות נפץ יד עם קדש - כשתכלה 

נפוצה  שהיתה  ידיהם  וחוזק  תקומתם 
אנה  לפשוט  ותועלת  גבורה  ואילך,  אילך 
ואנה, ואחר שתכלה גבורתם שיהיו שפלים 
ויבא משיח,  - אלו הצרות  תכלינה  למאד. 

כדאמרינן כי אזלת יד.

ההתרחשויות  על  מדוייקת  נבואה  הנה 
את  צפה  הנביא  א.  בארצנו:  החשובות 

הקמת מדינת ישראל, שתהיה להם תקומה 
עול  הסרת  כלומר  הקוממיות(,  )מלחמת 
השיעבוד ועצמאות מדינית. ב. שבתחילה 
ולהרחיב  לכבוש  וחוזק  גבורה  להם  תהיה 
בשלב  שהתגשם  כפי  המדינה,  שטח  את 
במלחמת  ובפרט  המדינה  של  הראשון 
של  שלב  יגיע  מכן  לאחר  ג.  הימים.  ששת 
צימצום הכח והגבורה, כפי שקורה לעיננו 
מזמן מלחמת יוה"כ המשכו ב"היתנתקות" 

עד לימינו אלו.

קיבוץ גלויות

ָב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת  "וְשׁ )דברים ל,ג(:  נאמר בתורה 
הָעַּמִים  מִּכָל  וְקִּבֶצְךָ  ָב  וְשׁ וְרֲִחמֶךָ  ְבּותְךָ  שׁ
ּמָה". גם הנביאים  ָ שׁ ה' אֱלֹהֶיךָ  ֶר הֱפִיצְךָ  ֲאשׁ
התנבאו על כך רבות, נזכיר רק פסוק אחד 
צָפוֹן  מֵאֶרֶץ  אוֹתָם  מֵבִיא  "הִנְנִי  לא,ז(:  )ירמיה 

הָרָה  ּופִּסֵחַ  עִּוֵר  ּבָם  אָרֶץ  מִּיַרְּכְתֵי  וְקִּבַצְּתִים 
ּובּו הֵּנָה". נתבונן!  וְֹילֶדֶת יַחְּדָו קָהָל ּגָדוֹל יָשׁ
 - כתיבתם  בעת  נשמעו  הדברים  כיצד 
באותו  הרי  אוירית??  תעופה  ללא  תקופה 
שפיסח  היה  אפשרי  בלתי  כמעט  הזמן 
עתה,  זה  שילדה  יולדת  או  ברגליו  הנכה 
שהס  ובודאי  לדרך,  ייצאו  הרה,  או  עיור 
מלהזכיר שישתתפו כל אלו יחדיו ביציאה 
ואכן, עם העלייה לארץ במטוסים  לדרך... 

בדורינו התקיימו דברי הנביא במלואם.

מובא בחז"ל שהגאולה תבא בשלבים ולא 
ריש  )ירושלמי  חז"ל  שאמרו  כמו  אחת,  בפעם 
ברכות( על הפסוק "למנצח על אילת השחר" 

– "מה השחר מאיר מעט מעט, כך גאולתן 
של ישראל". ואכן גם העלייה לארץ היתה 
עד  הגר"א  תלמידי  עליית  מזמן  בשלבים, 
ובעזרת השם בהמשך תהליך  אלו,  לימינו 
)עי'  לארצנו.  ישראל  עם  כל  יעלו  הגאולה 
יביע אומר ח"ו )מא, ה(, ובספר קול התור לתלמיד הגר"א פ"א 

אות טו(

הסכסוך הערבי פלסטיני

קכ"ד(:  תהילים  טוב  הדעת  )עץ  כותב  ז"ל  האר"י 
לכולם,  אחרון  חמישי  גלות  עוד  יש  "וכן 
ונקרא  מלכויות,  ד'  משאר  תקיפה  גלות 
לזעוק צעקות  ישראל  ישמעאל, שעתידין 
אל  ישמעם  ואז  גלותו,  בימי  גדולות 
להצר  עתידין  ישמעאל  בגלות  ויענם.... 
את ישראל צרות קשות ומשונות לא נראה 
כמותם )הפיגועים הקשים שחווינו לצערנו 
כותב  יותר  מפורשים  דברים  הרב(...". 
)אור יקר  המקובל רבי משה קורדובירו זצ"ל 
אדמתם  על  ישראל  בני  "כשיהיו   :)122 דף 

ויקימו להם מלכות, תהא עת צרה ליעקב 
ויעשו בינהם עצת שלום, ויתהפכו לישראל 
מלכות".  להם  שהקימו  מפני  להשמיד 

הדברים מדברים בעד עצמם.

חזרה בתשובה

משה רבינו טרם מותו פונה אל עם ישראל 
יָבֹאּו  כִי  "וְהָיָה  ל, א-ב(:  )דברים  כך  ואומר להם 
וְהַּקְלָלָה...  הַּבְרָכָה  הָאֵּלֶה  הַּדְבָרִים  ּכָל  עָלֶיךָ 
וכך  בְקֹלוֹ".  ָמַעְּתָ  וְשׁ אֱלֹהֶיךָ  ה'  עַד  ַבְּתָ  וְשׁ
"וכבר  ז,ה(:  תשובה  )הלכות  הרמב"ם  כותב 

לעשות  ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה 
תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר 
)מביא הפסוק הנ"ל(". אנו רואים היום במו 
הללו.  הדברים  מתגשמים  כיצד  עינינו 
צופה  היה  שנה  עשרים-שלושים  לפני 
אובייקטיבי מן החוץ מגיע למסקנה שאבד 
הנבואה  אבל  התורה,  שומרי  על  הכלח 

הזאת התרחשה... 

האחרון  הנביא  של  האחרונה  הנבואה 
ושם  הימים,  אחרית  על  מדברת  )מלאכי( 
אֵת  לָכֶם  ֹלֵחַ  שׁ אָנֹכִי  "הִּנֵה  כג-כד(:  )ג,  נאמר 
אֵלִּיָה הַּנָבִיא לִפְנֵי ּבוֹא יוֹם ה' הַּגָדוֹל וְהַּנוֹרָא: 
עַל  ּבָנִים  וְלֵב  ּבָנִים  עַל  אָבוֹת  לֵב  ִיב  וְהֵשׁ
חֵרֶם".  הָאָרֶץ  אֶת  וְהִּכֵיתִי  אָבוֹא  ּפֶן  ֲאבוֹתָם 
שאליהו  כותב  כח(  פרק  ישראל  )נצח  המהר"ל 
שבעם  הרוחני  החלק  עם  יתקשר  הנביא 
הרהורי  של  מחשבות  מתוך  ויעוררם 
תשובה שירגישו בקרבם. ורש"י מפרש כך: 
"והשיב לב אבות - להקב"ה: על בנים – על 
ידי בנים, יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו 
ודברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום". 
מול  מתגשמת  פרטיה  לפרטי  זו  נבואה 

עיננו. 

נתחזק כולנו לחזור לאבינו בשמיים, כל עוד 
השער פתוח, מאחר ורק מי שיזכה לשמוע 
יזכה  בתשובה  ולחזור  אליהו  של  בקולו 
והכיתי  אבוא  "פן  הנביא  וכדברי  לגאולה, 

את הארץ חרם".

כפי שכבר נוכחנו לראות 
כל  הראשי  במאמר 
המיוחדים  המאורעות 
השנים  בעשרות  שקרו 
כולם  האחרונות 
עדים  כאלף  מעידים 
לביאת  קרובים  אנו  כי 
והגאולה  צדקנו  משיח 

השלימה. והנה בחודש האחרון התווסף דבר 
נוסף לסימני הגאולה – "בניית בית הכנסת 
החורבה", כפי שנכתב בשם הגרי"ש אלישיב 

שליט"א:

והסכמתו  ברכתו  את  לי  העניק  "הגרי"ש 
לי לאשר  והורה  ]הקמת החורבה[  למהלך 
ל'בקהילה'.  פולק  מספר  התכנית",  את 
"לאחר מכן הוסיף ואמר לי, 'שמעתי מאבי 
ירושלים  אנשי  בפי  היה  מקובל  כי  זצ"ל 
הוא  בניית החורבה,  כי השלב הבא לאחר 
בניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו. 
בעזרת  יחיש  הכנסת  בית  ושחזור  שיקום 
השם את הגאולה שאנו מצפים לה". לדברי 
'בקהילה',  שוחח  עמו  גליס  ישראל  הרב 

את  מייחסים  ירושלים  בני 
הירושלמי  למגיד  האמרה 
ריבלין  שושלת  אבי  זצ"ל, 
המפורסמת, שמצטט זאת 

בשמו של הגר"א".

הערבים  מדוע  מובן  עכשיו 
על  דווקא  כך  כל  זעמו 
מבנים  הרבה  שופצו  הרי  "החורבה",  בניית 
שופץ  המערבי  הכותל  ואף  היהודי  ברובע 
לאחרונה?! הגמרא אומרת "פעמים שאדם 
רואה",  מזלו  אבל  מסויים  דבר  רואה  לא 
לא  קרב.  שסופם  ראה  שמזלם  כנראה 
הכריזו  הפלסטינית  הרשות  בכירי  לחינם 
שאנו עומדים בפתחה של תקופה מסוכנת 
קראו  ואף  )עבורם(,  הבית  ולהר  לירושלים 
בהר  ימים  שלשה  להתבצר  לפלסטינים 

הבית. 

כמו כן מעניין לציין כי עבדאלה ֶתל מפקד 
החורבה  את  שפוצץ  לאחר  הירדני,  הליגיון 
עמד והכריז "עתה ירושלים הקדושה טוהרה 

מיהודים, יהודים לא יחזרו שוב לירושלים".

חזון אחרית הימים
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אור עליוןאור עליון
יו"ל על ידי ארגון להפצת יהדות "נשמת כל חי"

איפה בדיוק רמוז אובאמה בתנ"ך?למה הערבים זעמו על בניית "החורבה"?
יחזקאל  בספר 
לח-לט(  )פרקים 

תיאור  מופיע 
מלחמת  על  נרחב 
תקציר  ומגוג.  גוג 
)שם  גוג  הפרקים: 
של  הנשיא  איש( 
ארץ(,  )שם  מגוג 
חילותיו  עם  יבא 
עוד  ועם  הרבים 

ירושלים,  על  למלחמה  רבים  עמים 
והם  מהומה  בהם  ישלח  הקב"ה  אמנם 

יהרגו אחד את השני.

והנה כאשר נספור מאות א' של "נשיא" 
בדילוגים  ב(  )לח,  הענין  בתחילת  המוזכר 
המילה  את  נמצא  אותיות   7 של 

"אובאמה". בבקשה!!

אֶרֶץ  ּגוֹג  אֶל  ּפָנֶיךָ  שִׂים  אָדָם  ּבֶן 
וְתֻבָל  ךְ  ֶ מֶשׁ רֹאשׁ  נְשִׂיא  הַּמָגוֹג 
ֲאדֹנָי  ּכֹה אָמַר  וְאָמַרְּתָ  וְהִּנָבֵא עָלָיו: 
רֹאשׁ  נְשִׂיא  ּגוֹג  אֵלֶיךָ  הִנְנִי  יְהֹוִה 

ךְ וְתֻבָל:  ֶ מֶשׁ

צפה  כבר  הנביא 
ייבחר  שאובאמה 
ארצות  ל"נשיא" 
כל  נגד  הברית 
כמו  התחזיות, 
הוא  אובאמה  כן 
הראשון  הנשיא 
על  ערער  אשר 
יהודית  בנייה 
 , " ם י ל ש ו ר י " ב
האחרון  בחודש  העיתונים  כותרות 
עם  האחרונות  לפרשיות  בהקשר 
אובאמה היו "הקרב על ירושלים", וזהו 

בדיוק תחזית הנביא.

וישנו גם פסוק נחמה הבא להרגיע את 
אובאמה,  חוסין  מברק  הנלחצים  כל 
אובאמה,  של  שמו  רמוז  הבא  בפסוק 
והפסוק מדבר בעד עצמו, הנה הפסוק 

לפניכם )ירמיהו מו, כז-כח(: 

וְאַל  יֲַעקֹב  עַבְּדִי  ּתִירָא  אַל  וְאַּתָה 
ֲעךָ  ִ מוֹשׁ הִנְנִי  ּכִי  יִשְׂרָאֵל  ּתֵחַת 
ָב  ִבְיָם וְשׁ מֵרָחוֹק וְאֶת זַרְֲעךָ מֵאֶרֶץ שׁ
מֲַחרִיד:  וְאֵין  ֲאנַן  ַ וְשׁ ָקַט  וְשׁ יֲַעקוֹב 

אַּתָה אַל ּתִירָא עַבְּדִי יֲַעקֹב וכו'

בס"ד



הלכות
ספירת העומר 

שאלה: מדוע בסידורים שלפי הרב עובדיה 
את  יחוד"  ב"לשם  מחקו  שליט"א  יוסף 
המילה "מצוות 'עשה' של ספירת העומר"?

ובראשם  הפוסקים  ורוב  היות  תשובה: 
שבזמנינו  סוברים  ערוך"  ה"שולחן  מרן 
מדרבנן  היא  העומר  ספירת  מצוות 
לכן לא  "קרבן העומר",  לנו  ואין  מאחר 
נכון לומר "מצוות עשה" אלא צריך לומר 

"מצוות ספירת העומר".

אשה-  –בתור  יכולה  אני  האם  שאלה: 
לספור "ספירת העומר"?

לספור  יכולה  את  הפשט  לפי  תשובה: 
)אבל לא חייבת( ואסור לך לברך, ולפי 

הקבלה לא כדאי לספור כלל.

שאלה: בבית הכנסת שלנו רגילים כל השנה 
להתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים, האם 

נוכל אז לספור את העומר?

התפילה  את  גומרים  אתם  אם  תשובה: 
בברכה,  לספור  אפשר  השקיעה  אחרי 
רשאים  אינכם   – השקיעה  לפני  אבל 
המובחר  מן  ומצווה  העומר.  את  לספור 
שתאמרו דברי תורה בין מנחה לערבית 
ותסיימו ערבית אחרי צאת הכוכבים ואז 

תספרו העומר.

שאלה: שכחתי לספור בלילה ונזכרתי ביום 
מה עלי לעשות?

תשובה: לספור ביום בלי ברכה, ובשאר 
הימים תוכל לספור בברכה.

שאלה: שכחתי לספור גם בלילה וגם ביום, 
העומר  את  לספור  להמשיך  אוכל  האם 

בשאר הלילות?

אם  אבל  ברכה.  בלי  תספור  תשובה: 
לא,  או  אתמול  ספרת  האם  זוכר  אינך 

אתה יכול להמשיך ולספור בברכה. 

הלכות 
ימי העומר

להתגלח  או  להסתפר  מותר  שאלה: האם 
ב"ימי העומר"?

הזקן  לגלח  או  להסתפר  אסור  תשובה: 
ימי אבל על  ב"ימי העומר", מכיון שהם 
24 אלף תלמידי רבי עקיבא.  מותם של 
אבל מותר לאשה להסתפר בימי העומר.

ב"ימי  ישנם  איסורים  עוד  איזה  שאלה: 
העומר"?

מותר  )אבל  להתחתן  אסור  א.  תשובה: 
ויחלקו  ה"  ב"פֶּ וישירו  "תנאים",  לערוך 
כיבוד קל בלבד(. ב. אסור לשמוע שירים 
עם כלי נגינה )אבל שירה בפה מותרת(. 
שלא  טוב  ג.  ריקודים.  לעשות  ואסור 
)אבל  חדש  בגד  על  "שהחיינו"  לברך 

מותר לברך שהחיינו על פרי חדש(.

שאלה: מתי מתחילים ומתי מסתיימים "ימי 
העומר"?

מחג  התחילו  כבר  העומר  ימי  תשובה: 
הפסח. הם מסתיימים למנהג האשכנזים 
במאי(,   2 אייר,  )י"ח  לעומר  ל"ג  ביום 
מסתיימים  הם  הספרדים  למנהג  אבל 
רק ביום ל"ד לעומר )י"ט אייר, 3 במאי(.

  
שאלה שנשאלתי מנהג מונית: האם מותר 
שכאשר  משום  העומר,  בימי  להתגלח  לי 
עולים  לא  אז  זקני  את  מגלח  לא  אני 

למונית נוסעים כי פוחדים שאני ערבי?

שישי,  יום  כל  להתגלח  מותר  תשובה: 
מאחר שיש בזה צורך גדול. )עייין חזו"ע יו"ט 

עמוד רסב(.

חדשה  לדירה  להכנס  מותר  האם  שאלה: 
ב"ימי העומר"? ואם מותר ללכת לטיולים 

או להיכנס לים בימים אלו?

בחוף  שמדובר  כמובן  מותר.  תשובה: 
כל  לילך  מוחלט  איסור  שהרי  נפרד, 

השנה לחוף ים מעורב.

)חודש אייר, 22 באפריל עד 22 במאי (

תכונות בני מזל החודש 

מזל שור

התבוננו במזל החודש "שור" )חזק ואיטי(, 
וביסוד החודש "אדמה" )קר, יבש, נוקשה( 

ותקבלו את התכונות הבאות:

גופנית   - חזק  טיפוס  הוא  שור  מזל  בן   •
ונפשית - ושקט, העומד תמיד בשתי רגליו 

על הקרקע ללא דמיונות.

ביותר,  הסבלני  הוא  הטיפוסים  מכל   •
ובדרך כלל יעבוד וימתין לכל דבר שאותו 

חפץ להשיגו.

הודות  התמדתו,  הוא  שלו  החזק  הצד   •
פגיעות  שבטבעו,  ולהחלטיות  לעקשנותו 
ידיו  בכוחם לרפות את  אין  ביקורת  ודברי 
של בן מזל שור, אחת מתכונותיו העיקריות 
המכשולים  את  הצידה  לסלק  היא 

הנערמים בדרכו.

הוא  לעתים  מתוח,  מאדם  ההיפך  הוא   •
מזגו  בכלל.  עצבים  לו  אין  כאילו  נראה 
מצליחים  אם  אבל  להרגיזו,  קל  ולא  שליו 
אלים  להיות  מסוגל  הוא  מכליו  להוציאו 

ונוגח כמו מזלו "שור".

• כל דבר שבן מזל שור עושה הוא מכוון 

החלטות  על  ומבוסס 
היטב  עליהן  שחשב 
יתאפק  הוא  מראש, 
שהגיע  שירגיש  עד 
מרגע  אך  לפעול,  הזמן 

יניח  לא  הוא  שהחליט 
לשום דבר לעמוד בדרכו.

• הם אוהבים נוחות ומסוגלים 
לעבוד קשה כדי להשיגה.

רחוקות  לעתים  רק  ולכן  עיוני,  אדם   •
אינו  ולעולם  בחפזון,  מסקנות  מסיק  הוא 
לעיין,  נראים  שהם  כפי  אנשים  מעריך 
עליה  לסמוך  אפשר  דעה  מגבש  כשהוא 

שתהיה בלתי משוחדת וישרה. 

בדרך  מסוגל  לשינויים.  מתנגד  תכונות:   •
כלל להשלים עם דברים רבים, הוא למוד 
נאמן,  ומאופק.  מעשי  יציב,  איטי,  סבל. 

ובדרך כלל קל להסתדר אתו.

• עבודה: אם ניתן להם את האימון הנכון הם 
מסוגלים להתמודד עם כל עבודה כמעט, 
הם שיטתיים, לעתים איטיים, אוהבים סדר 

מקדישים  ומשמעת, 
מרובה  לב  תשומת 
בעבודתם  לפרטים, 
יוצרים  סבלניים  הם 
העבודות  ושמרנים. 
הן  להם  המתאימות 
מאמץ  הדורשות  אלו 
חפזון,  עמה  שאין  דקדקני 
מתאים  יוצרת.  עבודה  כל  וכן 
כספים,  מנהלי  בנקאים,  להיות  להם 
וחקלאות.  סיעוד  עובדי  בכלל,  ומנהלים 
נעים  קול  להם  יש  כלל  ובדרך  מאחר 
לזמרה לכן מתאים להם להיות מוסיקאים 

וזמרים.

מה  המזלות",  גלגל  של  "הכסף  רכוש:    •
דבר  זהו  רוב  פי  על  לפעול  אותו  שדוחף 
ישר  הוא  כלל  בדרך  אך  לכסף,  הקשור 
יסרב  לא  לעולם  לכסף,  ביחסו  ומעשי 
כספית  לעזרה  אליו  אנשים  של  לבקשות 
ולעתים אף יציע זאת מיזמת עצמו. אחרי 
שצבר את כספו הוא יהנה להוציאו בקלות 
יורד  אינו  הוא  לב.  רחב  הוא  מטבעו  כי 

מנכסיו ממש כי הוא יודע כיצד לשמור על 
הכסף שצבר.

• משפחה: מבקש נישואין, ומחפש סגולות 
לחיבה  זקוק  הוא  שלו.  זוג  בבת  פנימיות 
ולחמימות ומסוגל לתת לצד השני רגשות 
אלו, מקבל את חובותיו החוקיות ברצינות 
רבה. כאשר מוצא את בת הזוג המתאימה 
לנאמנות  נוטה  ולתמיד.  אחת  זו  הרי  לו 
ורגשותיו הם עמוקים, אך מתחת למעטה 
השקט הוא לוחם בקנאות ושתלטן במידה 
מזל  לבת  גם  שייך  האמור  כל  מסויימת. 
ילדיהם הם מתגלים כקפדניים  לגבי  שור. 
ולפעמים אפילו כעריצים כלפיהם, עליהם 

לשנות גישה זו.

הקבלה  חכמי  לנו  שמסרו  בתהילים  הפרק 
צ"ה,  פרק  הינו  שור"  "מזל  לבני  המתאים 
לפתיחת  גורם  זה  פרק  לקרוא  המתמיד 
מזלו. סגולה מהזוהר לפתיחת מזל שור היא 
קריאת "ביום השני" של קרבנות הנשיאים 

)במדבר פרק ז פסוקים יח-כג(.

ט"א
שלי

סף 
על פי פסקי מרן הגר"ע יו

ת ההלכה •
• פינ

יש לשמור על קדושת העלון ולהניחו בגניזה

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

לעלוי נשמת

יהודה 
בן דולת 

שאלתיאל, 
נלב"ע א' אייר 

תשנז. 

ת.נ.צ.ב.ה.

לעלוי נשמת

חנניה 
ביטון 

בן רחל 
זצ"ל

ת.נ.צ.ב.ה

תחינה ובקשה
אחים יקרים! אנו קוראים אליכם בקריאת קדש, 

אנא תרמו להדפסת העלון, העלויות להדפסת העלון גבוהות 
מאד, והוזקקנו לקחת הלוואות להוצאת העלון. 

 היו שותפים ב"זיכוי הרבים" הגדול של העלון, ושכרכם גדול מן 
השמיים. אפשר להקדיש גליונות לעילוי נשמת או לרפואה. 

)כל התורם 45 ש"ח שותף בהדפסת 100 עותקים(

לתרומות צלצלו 054-8486661
]2[



מאחורי  שעומד  האדם  את  שתכירו  הזמן  הגיע 
ביותר  והפופולריים  הבולטים  היהדות  סרטי 
האחרונות:  בשנים  ובכלל  סודות(  )אתר  ברשת 
"סעדה",  על  חתום  והוא  שמו,  עובדיה  יובל 
האפס"  "שעת  בצבא",  "סיאנסים  ומגוג",  "גוג 
בולט  סרט  לרשימה  נוסף  כשנתיים  לפני  ועוד. 
הניסים  כל  הוצגו  שבו  יצוקה",  "עופרת   - נוסף 
במבצע  הדרום  ולתושבי  צה"ל  לחיילי  שאירעו 
שבהם  וידיאו  קטעי  באמצעות  בעזה  הגדול 
סיפרו חיילים וקצינים על מה שראו, כולל מקרי 

ההתגלות של רחל אמנו. 

המתגורר  לחמישה  ואב  נשוי  איש   ,)44( עובדיה 
הנפוץ  הסרט  הוא  ומגוג"  ש"גוג  מספר  באלעד, 
ביותר שלו, אבל מודה שהסרט שיצר את הבאזז 
"עופרת  דווקא  היה  בתקשורת  ביותר  הגדול 
יצוקה", ולו בזכות סיפורי הניסים ממקור ראשון 

שנשזרו בו.

רבים יפקפקו לגבי האמינות של הסיפורים בסרט 
"עופרת יצוקה"

קטעים  אספנו  לכן  הספקנות,  את  מבין  "אני 
הכל  והבאנו  עצמם  מהחיילים  אותנטיים 
חוץ  ביחד?  משקרים  כולם  מה,  ראשון.  ממקור 
אלא  מקום  מאותו  מגיעות  לא  שהעדויות  מזה 
גם  ביניהן.  קשר  שאין  בצבא,  שונות  מיחידות 
ניסים  באופן אישי שמעתי עדויות מחיילים עם 
דיברו  בתקשורת  וגם  במלחמה,  להם  שאירעו 
על השגחה עליונה. לכן החלטתי לעשות משהו 
אמין.  יהיה  שזה  כדי  בדיוק  לביים,  בלי  אותנטי, 
זה  אם  בחיים:  דבר  בכל  אצלי  ההתנהלות  זו 
רוצה  לא  מתרחק.  אני   - אמיתי  לא  קצת  מריח 
למכור לוקשים לאנשים. במיוחד אחרי שחזרתי 
בתשובה, אני משתדל להיות כמה שיותר אמיתי".

יובל עובדיה עם עולם הסרטים לא  הסיפור של 
בתשובה.  שחזר  מאז  האחרון  בעשור  רק  החל 
מגיל 15, כחילוני-מסורתי, הוא ידע שהכיוון שלו 
בחיים הוא קולנוע. מיד אחרי הצבא טס לניו יורק 
הספר  בבית  שנים  שלוש  במשך  משחק  ולמד 
למשחק של לי שטרסברג, ובהמשך עבר גם דרך 
ולמד  ברגהוף,  הרברט  האגדי  למשחק  המורה 
קולנוע באוניברסיטת NYU בניו יורק. הסרטים 
 "Orphan Of War" השאר:  בין  שיחק,  בהם 
הגיטריסט  עם  יחד  כיכב  בו   "Full Circle"ו
האגדי ריצ'י היבנס, הסמל של פסטיבל וודסטוק.

לאחר 13 שנות שהות בארצות הברית, הגיעו ימיו 
 000,3 הרוויח  בהם  בתעשייה  ביותר  המוצלחים 
ממש  מסוים,  בשלב  אבל  לדבריו.  בשבוע,  דולר 
 "Kaleidoscope" לפני שהיה אמור לככב בסרט
הסכמתו  את  כבר  שנתן  סנייפס,  ווסלי  עם 
עזב  הוא  המשני,  בתפקיד  עובדיה  של  לליהוקו 
את הכל - ממש בשיא. "הגעתי לקטע של רוויה. 
מה?'.  ואז  סרט.  ועוד  סרט  עשיתי  'נו,  אמרתי 
בסרט,  לככב  הייתה  שלי  המטרה  מלכתחילה 

שמתי  אבל  חלילה,  וחוזר  סרט,  בעוד  זה  ואחרי 
לי  נתן  לא  זה  בחיים.  מלאכותית  מטרה  שזו  לב 
את הסיפוק האולטימטיבי. שמתי גם לב שאני חי 
בעולם שבו, איך אומרים, כולם חיים בזבל, וכל זוג 

שני-שלישי מתגרש".

יוצא  "גרתי בדירת פאר ליד פארק אבניו והייתי 
בחבר'ה  הייתי  דיקפריו,  ליאונרדו  עם  לבלות 
משתכרים,  שותים,  שכולם  ראיתי  שלהם. 
באתי  כי  לזה,  נפלתי  לא  למזלי  סמים.  מעשנים 
מבית די שמרני. מכיוון שהייתי כותב כל החיים, 
להסתכל  התחלתי  מהצד.  בדברים  התבוננתי  גם 
מאושרים  הכי  לא  שהאנשים  וראיתי  מסביבי 
זה  ומשתכרים,  שותים  הזמן  כל  הם  אם  בעולם. 

אומר שלא טוב להם, שהם בורחים מהמציאות".

הטובים  מהחברים  כשכמה  יותר  זה  את  "קלטתי 
לראות  הופתעתי  פתאום   - בתשובה  חזרו  שלי 
סנוקר,  בלי  גם  שלם  סיפוק  מן  להם  שיש 
דיסקוטקים וסקי. ראיתי שהם שמחים ומאושרים 
גם בלי קשר לתאוות הרגילות. מצד שני כל אלה, 
כסף  בילויים,  של  בקטע  שהיו  בכללם,  ואני 
להם  שאין  מזויפים,  שהם  לב  שמתי   - וטיולים 
משפחה  חיי  להם  יש  אם  אמיתית.  חיים  שמחת 
רווקים  ואם הם  זה בזה,  - חלקם הגדול בוגדים 
תמיד  רציני.  קשר  ולא  שטויות  מחפשים  הם   -
הייתי אדם אמיתי ורגיש, לכן שמתי לב שזה לא 
מתאים לנשמה שלי. אז התחלתי ללכת לשיעורי 

תורה, קצת הרצאות פה ושם בארה"ב".

מתי שברת את ההגה באופן משמעותי יותר?
לעבוד  כשהתחלתי  יורק,  בניו  האחרונה  "בשנה 
הרגשתי  ריקני.  שזה  הרגשתי  הנוסף,  הסרט  על 
ילדים  עם  בריאה,  טובה,  משפחה  רוצה  שאני 

ויחסים בריאים. ב-99' החלטתי לחזור לארץ אבל 
לא ידעתי מה לעשות כאן. לא משך אותי להיות 
חילוני בארץ. כי אם כבר חילוני - אז באמריקה, 
בגדול. הרי פה רק משחקים אותה אמריקאים - אז 
למה לשחק בכאילו? תהיה אמריקאי וזהו. לחזור 
זה  באמריקה  בסרטים?  להמשיך  בשביל  ארצה 
כסף?  טוב.  יותר  באמריקה  בילויים?  טוב.  יותר 
אני  בעצם  למה  ידעתי  לא  טוב.  יותר  באמריקה 
חוזר, ואז הלכתי לסמינר של הרב יגן בניו ג'רזי, 
כל  לנו  להוכיח  כשהתחילו  זבנג  קיבלתי  ושם 
מיני דברים בצורה מדעית. תמיד האמנתי, תמיד 
הנחתי תפילין וקראתי קריאת שמע לפני השינה. 
חשבתי שאני יהודי טוב, אבל בסמינר הוסיפו לי 
לאהבת  מעבר  במשולש,  השלישית  הצלע  את 
וההכרה  התורה   - ישראל  וארץ  ישראל  עם 
בעצם  אני  למה  הבנתי  המוחלטת.  באמיתותה 

רוצה להיות בארץ, קשור לעם"

לישראל.  והגיע  בתשובה  חזר  אכן  עובדיה  אז 
הוא התחיל ללמוד בישיבת 'נתיבות עולם' ועבר 
אסתר,  אשתו  את  שמצא  עד  שידוכים  שנתיים 
שהיא גרת צדק. "לפני כן קראו לה אירינה", הוא 
ובגיל  באוקראינה  דוגמנית  הייתה  "היא  מספר, 
17 וחצי חיפשה את האמת מתוך עצמה והגיעה 
היא  לא.  או  תאמין  חרדית,  למדרשיה  לישראל 

התגיירה וחזרה בתשובה ממש מעצמה".

האהבה  עם  בתשובה  החזרה  לך  הסתדרה  איך 
לקולנוע?

"כשחזרתי בתשובה עזבתי את הסרטים. זה היה 
ללמוד  רציתי  חיי.  חלום  את  לעזוב   - קשה  הכי 
מה   - התורה  בענייני  הבסיס  את  כל  קודם  כאן 
לבנות  המידות,  את  לתקן  איך  אסור,  מה  מותר, 
הרב  בארץ  שנה  אחרי  וכו'.  מחדש  עצמי  את 
שאתה  מה  את  תנצל  שלא  'למה  לי  אמר  שלי 
דברים  לעשות  כדי  הסרטים  מתעשיית  מכיר 

בקדושה?'".
 

מיני  מכל  קטעים  לקחתי  בבית,  ישבתי  "אז 
'אינפורמציה  הסרט  את  ועשיתי  מקומות 
אלוקית'. הפצתי אותו בדיסקים ובאינטרנט, בלי 
זכויות, והמשכתי לעשות סרטים נוספים - 'שעת 
בצבא',  'סיאנסים  'סעדה',  ומגוג',  'גוג  האפס', 
כולם   - חיי  סיפור  את  שמספר  האחרון'  'המסע 
על אותו תקן. לפי חשבון שעשיתי, קרוב לחמש 
בעולם  הופצו  שלי  דיסקים  של  עותקים  מיליון 
שמופץ  ממה  חוץ  האחרונות.  השנים  בעשר 
הרבה  כבר  זה  את  כי  האינטרנט,  דרך  בכמויות 

יותר קשה למדוד".

כיום עובדיה לומד חצי יום כאברך, ואת המחצית 
השנייה של היום מקדיש לעריכת וידיאו, פיתוח 
הוא  פעם  מדי  הלאה.  וכן  בתחום  פרויקטים 
מגולל  פרטיים,  אנשים  או  ארגונים  בפני  מרצה 
את סיפור חייו ומדבר על יהדות בתור מי שטעם 

משני העולמות.

הרצאות
וחוגי בית

המעוניינים 
בהרצאות מרתקות 

ביהדות וסודות התורה, 
במקום מגוריהם, 
מפי עורך העלון 
הרב מנשה 

בן פורת שליט"א 
מרצה בכיר ליהדות 

וסודות התורה

מוזמנים 
ליצור קשר בטלפון
054-8486661 

דרושים
מתנדבים/ות 

לחלוקת העלון 
במקומות ציבוריים

 )תחנות מרכזיות,
מול קניונים וכדומה( 

המעוניינים 

יצרו קשר בטלפון

054-848-6661 

או בדוא"ל:

mhbp52@etrog.net.il

סיפור

החודש
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רגע אחרי שלוהק לתפקיד מבטיח שהיה סולל את דרכו לסלבריטאיות, עזב 
השחקן יובל עובדיה את הוליווד, חזר לישראל וגילה את הדת. היום הוא משתמש 

בידע שצבר כדי ליצור סרטי יהדות אותנטיים ללא מטרת רווח. 

מהוליווד 
לעולם 
התורה

עובדיה בימיו ההוליוודים

עובדיה עם הילדים

מנויי עלון
"אור עליון"

ישנה אפשרות לקבלת 
עלון או מספר עלונים 
לחלוקה, עד לביתכם, 

בתשלום דמי משלוח בלבד:

עלון אחד = 2 ש"ח לחודש
20 עלונים = 5 ש"ח לחודש
30 עלונים = 7 ש"ח לחודש
60 עלונים = 10 ש"ח לחודש

120 עלונים = 12 ש"ח 
לחודש

היו שותפים בזיכוי 
הרבים!

צלצלו 054-8486661
או כתבו ל-

mhbp52@etrog.net.il

כמו כן, לקבלת העלון חינם 
למייל שלכם, שילחו בקשה 

למייל הנ"ל.



הולך בלי כיסא גלגליםתחיית המתים בזכות רשב"י

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

סגולות 
לעם  

      סגולה

"מלומד  בתואר  יוחאי  בר  שמעון  רבי  את  מתארים  חז"ל 
 - נושעו  אנשים  מליוני  הדורות  כל  במשך  ואכן  בניסים". 
שהתפללו  בזכות  או  רשב"י:  בזכות  ובגשמיות-  ברוחניות 
לכבודו  דבר  איזה  שעשו  בזכות  או  הקדוש,  ציונו  על 
נפקדו  עקרות  כמה  וכדומה(.  סעודה  עריכת  נר,  )הדלקת 
בזכות רבי שמעון! כמה חולים נתרפאו בזכות רבי שמעון! 
שמעון!  רבי  בזכות  זווגם  את  מצאו  ובחורות  בחורים  כמה 

כמה חזרו בתשובה בזכות רבי שמעון!

רבים  עקרות",  ל"פקידת  במיוחד  גדולה  רשב"י  של  זכותו 
על  התפללו  קיימא  של  לזרע  רבות  שנים  זכו  שלא  רבים 
זכר  לבן  ייזכו  שכאשר  והבטיחו  במירון,  הקדוש  ציונו 
יקראו את שמו "שמעון" על שם הצדיק, ו/או יביאו את בנם 
בגיל שלוש למירון לערוך לו שם את התספורת הראשונה 

)חלאק'ה(, ואכן זכו בתוך זמן קצר לחבוק בן.

 סגולה  בדוקה ומנוסה
לזרע של קיימא "ח"י רוטל משקה"

לאחר עיון מעמיק בספרים, לפניכם הדרך הנכונה לקיימה:
רשב"י  של  ציונו  על  בעומר  בל"ג  נודר  מההורים  אחד   )1
שכאשר ייזכו לזרע של קיימא יחלקו לכבוד רשב"י 54 ליטר 
משקה. אפשר גם לשלוח שליח למירון בל"ג בעומר שיידור 

בשם ההורים את הנדר הנ"ל. 
54 ליטר  2( לאחר שנושעו וזכו לזרע  של קיימא מחלקים 
משקה, או במקום מגוריהם או במירון בל"ג בעומר במעמד 

החלאק'ה - הכל תלוי בנוסח הנדר שקיבלו על עצמם.
)טעמי המנהגים עמוד רסג, לוח דבר בעתו תשסז, טל ירושלים(

ראיתי  בעומר[  בל"ג  ]במירון  זו  בהשמחה  "והנה 
בעיני שהיו שני אנשים שהיו להם משקה הרבה, 
שלהם,  משקה  שישתה  איש  לכל  מבקשים  והיו 
קטן  הביא  שאחד  לי  וסיפרו  זה?"  "מה  ושאלתי: 
ילדים  לו  היו  והוא לא  שלו על שמחת התגלחת, 
בעומר  בל"ג  היו  אחת  ופעם  שנים.  עשר  ארבעה 
ובתוך השמחה ענה בקול גדול: "אני נודר שמונה 
עשר ראטי'ל משקה על שמחת רשב"י, שיעזור לי 
ה' בזו השנה בן זכר", וענו כל העם בקול "אמן". 
הגיע  וכעת  בן,  לו  וילדה  זוגתו  נתעברה  זו  בשנה 
זמן התגלחת ושילם נדרו כאשר נדר. ואיש השני 
לא היו לו ילדים עשר שנים ענה אחריו כנ"ל ועזר 

לו ה' גם כן, שמעתי מפיהם בעצמם".
 

)רבי יהודה ליב בורנשטיין בספרו "טל ירושלים"(

יום ל"ג בעומר תרפ"ג 
חל בערב שבת קדש. 
נשאר  גדול  קהל 
בבוקרו  השבת.  ליום 
ערך  קדש  שבת  של 
תפלת- את  הצבור 

באולם  שחרית 
הגדול. לפתע נשמעו 
ויללות  שבר  זעקות 

צעקותיה  אלה  היו  החיצונה.  החצר  מכוון 
של אשה צעירה מעדות הספרדים, שהגיעה 
למירון עם בנה הפעוט, ובאורח פתאומי נפל 
בנה ושכב מוטל ארצה ללא הכרה. תוך דקות 
ספורות הגיע רופא שנזעק למקום, בדק את 
הילד הרך, ולא נותר לו אלא לקבוע את מותו.

המשמר  הכריז  האסון,  דבר  הוודע  עם  מיד 
האנגלי ברשות הממשלה, עוצר "קאראנטין" 
על כל אנשי החצרות למשך מספר ימים, עד 
תם החקירה היסודית לברור נסבות האירוע. 
הנוכחים,  כל  על  נפל  פחד  כי  מאליו,  מובן 
ההרים  לעבר  במנוסה  פתחו  מהם  ורבים 
פרצה  רבתי  מהומה  האזור.  את  המקיפים 
אביהם,  ידי  על  נעזבו  קטנים  ילדים  במקום, 
ואיש לא ידע את נפשו מרב בהלה. ועל כלנה, 
המסכנה,  האשה  של  זעקתה  קול  התגבר 
אשר שכלה את בנה מחמדה. בתוך כך, סגרו 
השוטרים את כל השערים, אין יוצא ואין בא, 

אין פרץ אך יש צווחה.

בינתיים הועבר התינוק המת אל אחד החדרים 
הציונים.  מעל  השנייה  שבקומה  הקטנים 
ישבה לידו אמו הגלמודה, ותינתה את צערה 
בטנה,  פרי  על  העולם,  בורא  לפני  מר  בבכי 
למרות  באיבו.  ממנה  שנקטף  היחיד,  בנה 
היא  למירון,  לעלות  התאפשר  לא  שלבעלה 
)תספורת  ה"חלאקה"  מנהג  את  לקים  רצתה 
ראשונה של הילד בגיל 3( באתר הקדוש הזה. 
בידיה,  בנה  את  נטלה  מבכייה,  חדלה  לפתע 
ירדה עמו למטה אל בית הכנסת שעל יד ציונו 
של הרשב"י, והניחה שם את הילד על הארץ 

בסמוך לציון הקדוש.

אמו  פתחה  שמעון!"  רבי  צדיק!  "צדיק! 
לכאן  באתי  אמתך,  "הנני  רמות  בצעקות 
אשר  הראשון  יחידי  בני  את  לספר  לכבודך, 

יתברך.  השם  לי  נתן 
קיימתי את נדרי אשר 
אותו  להביא  נדרתי 
בעמר,  בל"ג  כאן 
עשיתי  ואתמול 
התספורת  את  לו 
ובזמרה.  בשירים 
איך  עתה,  אבל 
בבושה  מכאן  אסע 
ובכלימה בלי הילד...?" הדי קולה ובכייה היו 
נשמעים במרחבי החצר, ולב כל השומע נמס 

בקרבו.

"צדיק! צדיק! הנני מניחתו לפניך כמו שהוא, 
חי  לפני  ותחזירו  תבישני  אל  ממך,  ואנא 
ובריא כמו שהבאתיו אתמול לפניך, ויתקדש 
השם  יש  כי  וידעו  בעולם,  ושמך  שמים  שם 

וצדיקים שופטים בארץ!"

בחצר  עמד  מרגליות  זליג  אשר  רבי  המקובל 
עזבו  שעה  באותה  המתרחש.  כל  את  וראה 
כל הנוכחים והאם בתוכם את ההיכל הגדול, 
ציון  יד  על  לבדו  שרוע  התינוק  את  והשאירו 

רשב"י.

והנה מיד לאחר נעילת הדלת הראשית, שמעו 
במפתיע את קולו של הילד בקוראו: "אמא! 
אמא!" הקהל הנדהם פתח את הדלתות, והכל 
הופתעו לראות את הילד שקם לתחייה, נעמד 
על רגליו ורץ הישר לעבר זרועותיה המושטות 
מעט  לי  תני  "אמא!  ממנה:  ומבקש  אמו  של 

מים, כי צמא אנכי".

של  מותו  את  קבעו  לכן  שקודם  הרופאים 
הילד, שבו לבחון את אשר ארע, ולא ידעו את 

נפשם מרוב תמיהה. "אין זה אלא נס גלוי!!".

בחזיון  לצפות  באו  והכל  לפלא  היה  הדבר 
הגדול  הנס  על  להשם  הודיה  תוך  המרנין, 
שעשה עם הילד ששבה אליו רוחו. מיד בוטל 
החצר  ושערי  השלטונות,  שהטילו  העוצר 
הברכה  נשמעה  הכל  ומפי  לרוחה,  נפתחו 
הלז  הגדול  הנס  מעשה  המתים"  מחיה  "ברוך 
הקדוש  האלקי  התנא  בזכות  ספק  ללא  היה 
בגימטריא  יוחאי"  בר  "שמעון  ששמו  רשב"י, 

"מחיה מתים".

לאיש  פתאומי  אסון  אירע  תשכ"ג  בשנת 
פשוט מעדות הספרדים, איש בריא היה, עובד 
התעלף  אחד  יום  הארץ,  במרכז  דלק  בתחנת 
גופו.  ברוב  משותק  ונשאר  העבודה,  באמצע 
עשו  החולים  בבית  בו  המטפלים  הרופאים 
שנתיים  לאחר  ברם  אותו,  לרפא  מאמצים 
החליט  הוא  במצבו.  שנוי  שום  חל  לא  עדין 
שישועתו אינה בידי אדם, וגמר בדעתו לנסוע 
שאולי  שמעון,  רבי  אצל  ולהתפלל  למירון 
עם  הגיע  הוא  רשב"י.  בזכות  רפואתו  תבוא 
חבריו ברכב בימי אלול תשכ"ה. היתה שם קבוצה של בחורים מירושלים שראו אותו 
ודברו אתו. אחד מהם -רבי אהרן לבל- ספר לנו את המעשה. כל היום האיש ישב בכסא 
גלגלים ליד הציון של רשב"י ובנו רבי אלעזר, ושפך את תפלתו בשברון לב ובדמעות 
שליש. לאחר כמה ימים הוא ניסה לקום מהכסא, ולפלא פלאים לעיני הקהל, התחיל 

לפסוע פסיעות ראשונות בלי סיוע!

40 שנה סעודת הבראה
קסטל,  תושב  חדד,  אברהם  שנים,  כיובל  לפני 
דירות  בנה  שנים  במשך  כקבלן.  לעבוד  התחיל 
בעבודתו  כשעסק  אחד  יום  בנינים.  והקים 
מגובה  שייפול  השמים  מן  עליו  נגזר  כהרגלו, 
ארבע קומות. בטפול נמרץ בבית החולים נצלו 
לאחר  גופו.  בכל  משותק  נשאר  הוא  אך  חייו, 
חשבה  במצבו,  שינוי  שום  חל  שלא  שנתיים 
להשם:  נדר  נדרה  היא  חדש.  רעיון  על  אשתו 
אם הקב"ה ירפא את בעלה, היא תעשה סעודת 
הבראה בל"ג בעמר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. 
מיד בצאת דבריה, השתנה מצבו עד אשר התאושש אברהם לגמרי. כך שמחו משפחת 
חדד  שנה אחרי שנה בעריכת סעודה גדולה לכבוד התנא האלקי. כאשר אברהם הגיע 
לשנות הגבורה, קפצה עליו זקנה ומצב בריאותו הדרדר. בערב ל"ג בעמר אמרה אשתו 
לאחר  שעות  כמה  להשתתף.  יכול  אינו  שאברהם  אפילו  כרגיל  תתקיים  שהסעודה 
הסעודה אברהם נפטר לבית עולמו, בשיבה טובה. ארבעים שנה חי אברהם בנס, בזכות 

רבי שמעון, ולא במקרה נזגר עליו להפטר בל"ג בעמר!

שניהל  כמי  הקודם  בדור  הידוע  לבל,  יונה  רבי 
בירושלים.  התגורר  במירון,  חינם  שתייה  חלוקת 
– חז"ל  דברי  את  לקים  בקש  מאד  הוא  בבחרותו 
עד  להתחתן  הקדש-  עיר  של  ישן  מנהג  גם  שהם 
גיל עשרים. ברם, השידוך המתאים עדין לא נמצא 
ליום הולדתו העשרים. כיצד  ונותר חודש אחד עד 
וגם לעמוד תחת החופה  אפשר גם לסכם התנאים 
בזמן כה קצר? אולם רבי יונה לא התיאש! כשנותרו 
שלשה שבועות בלבד, נסע רבי יונה למירון לשפך 
את תפלתו לפני בורא העולם במקום הקדוש הזה. 
כל אותו הלילה הוא התפלל ליד ציון הרשב"י, קרא את כל ספר תהלים, התחנן בכל לבו 
ובקש את בקשתו האישית. למחרת הוא חזר לירושלים... ובחסדי השם זכה לבנות בית 

נאמן בישראל לפני יום הולדתו העשרים!

הסיפורים מתוך הספר "ואמרתם כה לחי"

יש לך מושג ?!

סגולות וישועות 
בזכות הרשב"י

 למסירת שמות לברכה וישועה במירון
ביום ל"ג בעומר

התקשרו 054-8486661

זווג בזמן הנכון


