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לכבוד "יום ירושלים" החל בחודש 
זה: לאחר כיבוש ירושלים העתיקה, 
רצו  הימים",  "ששת  במלחמת 
המערבי,  הכותל  לעבר  החיילים 
בכדי לחבק ולנשק את אבניו, כבן 
החוזר בערגה לאמו ומתרפק עליה 
קשוחים  חיילים  גם  בגעגועים. 
במערכות  נפשם  חירפו  אשר 
את  לעצור  יכלו  לא  ישראל, 

דמעותיהם מול אבני הכותל.  
נשאר  שהכותל  העובדה  והנה, 
על עומדו מיום בנין בית המקדש 
)עי'  שנה,  כ-3000  לפני  הראשון 
הינה  תמב(,  עמ'  תעניות  ארבע  חזו"ע 
על  עברו  הרי  ביותר.  מפליא  דבר 
והיא  רבות,  מלחמות  ירושלים 
ונבנתה לכל הפחות תשע  נחרבה 
את  הבאנו  נט"  "יהדות  )באתר  פעמים!! 
הכיבושים השונים של ירושלים ותאריכיהם 
הכותל  זאת,  כל  ועם  בפירוט(, 
כל  את  ושוב  שוב  שרד  המערבי 

ת  ו מ ח ל מ ה
יתירה  הללו. 
למרות  מזאת, 
הייתה  שהעיר 
בידי  כבושה 
שחפצו  זרים 
כל  להכחיד 
ממנה,  שריד 
ביצעו את  ואף 
את   – זממם 
הכותל הם לא 

הצליחו להחריב. הכותל המערבי, 
מהימים  קיים  פלא  באורח  ניצב 
במרוצת  הזה.  הזמן  ועד  ההם 
הכותל  שהיה  שנים  היו  הדורות, 
למרות  אך  ורפש,  עפר  מכוסה 
הכל נשאר הוא עומד על תילו. מה 

מפליא הדבר!!!
חז"ל  ובדברי  בתנ"ך   כשנתבונן 
שלל  בתוך  מדהים!  דבר  נגלה 
]אשר  בתנ"ך  שנכתבו  הנבואות 
הבטחה  ניתנה  התגשמו[,  כולן 
ש"הכותל  כך  על  נוספת  נבואית 

לא ייחרב לעולם":
נאמר בשיר השירים )ב, ט(: "דומה 
דודי לצבי או לעופר האילים, הנה 
משגיח  כותלנו,  אחר  עומד  זה 
החרכים".  מן  מציץ  החלונות  מן 
במדרש  חז"ל  כך  על  מפרשים 
אות  ט  פסוק  ב  פרשה  רבה  )שיר-השירים 
כותלנו  אחר  עומד  זה  "הנה  ד(: 
בית- של  מערבי  כותל  אחר   –
ברוך  הקדוש  לו  שנשבע  המקדש, 
ולמה?  לעולם...  חרב  שאינו  הוא 

ששכינה במערב". 
נקדים ונאמר, כי אין ספק שכוונת 
המדרש במילים "כותל מערבי של 
לכותל  מתייחסת  המקדש"  בית 
מקום   - הבית  הר  של  המערבי 
בית המקדש, ]ואכן, מצינו בתנ"ך 
ובדברי חז"ל בכמה מקומות ש"הר 
הבית" נקרא בשם "בית המקדש"[. 
כבר  המדרש,  כתיבת  בזמן  שהרי 
היה בית המקדש עצמו חרב, ולא 
יתכן שהמדרש יכתוב דבר בניגוד 
למציאות שמול עיניו, אלא כוונתו 
על הכותל המערבי של הר הבית, 

שהוא אכן קיים עד ימינו אנו.
דברי  ויתר  זו  נבואה  אם  נתבונן! 
חס  אדם,  בידי  נכתבו  התנ"ך 
שאדם  הדעת  על  היעלה  ושלום, 
כזה,  עצום  סיכון  לוקח  היה  זה 
אחד,  כותל  על  מראש  להתחייב 
שיישאר  עתיק,  ממקדש  שריד 
כיצד  לעולם?!  יחרב  ולא  קיים 
מוכן  היה  הוא 
את  להעמיד 
יצירתו  כל 
הרי  בסיכון?! 
שהכותל  ברגע 
יחרב  המערבי 
ביום מן הימים 
יתברר   –
אמת  שאין 

ביצירתו!! 
ועוד,  זאת 
ניתנת  אינה  זו  נבואית  הבטחה 
לחיזוי מראש, ואף מנוגדת לחוקי 
הסטטיסטיקה. הנבואה לא נאמרה 
מחייבת,  ובלתי  כללית  בצורה 
פרטנית  בצורה  מדברת  היא  אלא 
בעולם,  מסוים  קיר  על  ומדויקת 
יחרב  לא  זה  שכותל  בהתחייבות 
לעולם ולנצח נצחים!!! ואנו רואים 
עינינו  לנגד  מתגשמת  זו  שנבואה 
 - ביותר  רב  זמן  כבר  במדויק, 
במשך כ-3,000 שנים, וזאת בניגוד 

לכל סטטיסטיקה הגיונית. 
מי הוא זה אשר יכל להתחייב על 
הגיונית,  בלתי  התחייבות  "נצח" 
ולבסוף אף להגשים את נבואתו?! 
בורא  וברורה:  פשוטה  התשובה 
זה  הוא  ההיסטוריה  ויוצר  העולם 
יכל  הוא  ורק  התורה,  את  שנתן 
להבטיח לשמור על השריד האחרון 
 – השכינה  זזה משם  שלא  המעיד 

הבטיח וקיים.
מעובד על פי הספר "מסילות אל האמונה" 

חלק א'

בבל לא תבנה לעולםהכותל לא יחרב לעולם

"בבל בחורבנה עד היום הזה"

לעולם,  יחרב  שלא  כותל  על  מנבואה 
שלא  עיר  על  הפוכה,  לנבואה  נעבור 
התנבא:  ישעיהו  הנביא  לעולם:  תבנה 
אוֹן  ְפֶאֶרת ּגְ "ְוָהְיָתה ָבֶבל, ְצִבי ַמְמָלכוֹת, ּתִ
ְוֶאת  ְסדֹם  ֶאת  ֱאלִֹהים  ַכת  ַמְהּפֵ ּכְ ים,  ּדִ ׂשְ ּכַ
ַעד  ּכֹן  ִתׁשְ ְולֹא  ָלֶנַצח,  ב  ֵתׁשֵ לֹא  ֲעמָֹרה. 
לֹא  ְורִֹעים  ֲעָרִבי,  ם  ׁשָ ַיֵהל  ְולֹא  ָודוֹר,  ּדוֹר 
הנביא  וכן  יט-כ(.  יג  )ישעיהו  ם".  ׁשָ צּו  ַיְרּבִ
ְהֶיה  ְממוֹת עוָֹלם ּתִ י ׁשִ ירמיהו התנבא: "ּכִ
ְנֻאם ה'". )ירמיהו נא, כו(. הנביאים התנבאו 

שבבל תחרב ולא תבנה לעולם!!
הנבואה  הנבואה?  אחרי  התרחש  ומה 
ד"ר  שכותב  כפי  במלואה!  התקיימה 
 Ancient בספרו  ביברפילד  פנחס 
כורש  מלוך  "אחרי   :Jewish History
חשובה,  עיר  להיות  בבל  הוסיפה  עוד   –
הפרסית,  האימפריה  של  הבירות  אחת 
אבל לאט לאט חרבה העיר ללא תקנה... 

בבל  נעלמה  לבסוף 
היא  ההיסטוריה,  מבמת 
עד  חרבות  לתל  הייתה 
וחורבותיה  אנו,  זמננו 
אילמת  עדות  משמשות 
לאמת  ומתמדת 
או  העברית".  הנבואה 
האינצקלופדיה  בלשון 
בבל(:  )ערך  המקראית 
שהייתה  זו  עיר   – "בבל 
במשך האלף השני והאלף 
הספירה  לפני  הראשון 
אימפריות  של  בירתן 
ממנה  נשאר  לא  שונות, 
חורבות  שדה  אלא  היום 

נרחב על שפת נהר פרת ממזרחו...".  
לחזות  אפשר  היה  האם  ונבדוק,  הבה 
לומר  יהיה  ניתן  ואז  זו,  נבואה  מראש 
שהנביא רק שיער שכך יקרה, ואין בכך 
ננסה  הבה  התורה?  לאמיתות  הוכחה 
ירמיהו  הנביא  של  במקומו  לעמוד 
עיניו.  מול  ראה  הוא  אשר  את  ולראות 
הבבלית  האימפריה  את  רואה  ירמיהו 
העולם,  כל  את  כובשת  בתפארתה: 
ארצו,  את  כובשת  ואף  מנוצחת,  בלתי 
מגלה את בני עמו, ומחריבה את ארצם. 
תשלוט  אם ירמיהו היה מתנבא כי בבל 
כי אך טבעי הדבר  אומרים  היינו  לנצח, 
– ירמיהו כה התרשם מהעוצמה הבבלית 
שמצב  שיער  כי  עד  עיניו,  נגד  שראה 
את  אמר  ירמיהו  אבל  לנצח.  יישאר  זה 

ההיפך הגמור - בבל האדירה תחרב!
הסיכוי הריאלי שנבואה זו תתגשם נמוך 
ביותר, בעיקר בעת העתיקה: עלינו לזכור 
כי גם בימינו אנו, ימים בהם הטכנולוגיה 
כה מתקדמת, ובקלות יחסית ניתן ליצור 
תשתית לעיר חדשה, מכל מקום, ערים 

שחרבו – חזרו ונבנו שנית באותו מקום 
עצמו. אפילו הירושימה ספוגת הקרינה 
הקטלנית, חזרה ונבנתה שנית במקומה 
העתיקה,  בעת  וחומר  קל  הראשון. 
יש  תשתית  לבנות  היה  קשה  שכה  עת 
ניצול התשתית הישנה הקיימת   - מאין 
לבניית  מאליו  ומתבקש  טבעי  כה  היה 
בהרבה  שחרבה.  המקום  באותו  העיר 
מהחפירות הארכיאולוגיות מגלים שרידי 
ונבנו, פעם  ערים עתיקות שחרבו וחזרו 

אחר פעם, באותו מקום.
לכל זאת יש להוסיף את העובדה הבולטת 
כי לא מדובר על מקום נידח ושכוח, אלא 
על מרכזה של האימפריה הבבלית! כה 
ולשלוט  לבנותה  חלמו  וחזקים  רבים 
ממנה על ממלכתם, כממשיכי דרכו של 
נבוכדנצר רב התהילה. אלכסנדר מוקדון 
רחבת  הקיסרות  לבירת  להופכה  רצה 
שמת  אלא  שלו,  הידיים 
חלומו,  הוגשם  טרם 
התפצלה  כך  אחר  ומיד 
המלכות והתכנית נגנזה. 
הייתה  מרכזית  כה 
נפשם  משאת   – בבל 
שם  ידועי  מצביאים  של 

בהיסטוריה! 
זו  שנבואה  בלבד  זו  לא 
שיש  אלא  היגיון  נטולת 
של  סיכון  נטילת  בה 
הנביאים  היו  לּו  ממש: 
מבטיחים כי בבל תחרב 
מדויק,  תאריך  ציון  ללא 
לא היה בדבריהם משום 
איננה  זו  נבואה  ואולם,  סיכון.  נטילת 
נבואת חורבן גרידא, לפנינו הבטחה חד 
ועד  בבל  תחרב  בו  שמהרגע  משמעית, 
מבחן  לבנותה!  יצליח  לא  איש  הנצח 
ההתגשמות שלה מתמשך ללא מגבלת 
זמן כלשהי – עליה להתגשם עד סוף כל 
יעיז  אדם  איזה  ממש!!!  לנצח  הדורות, 
מה  אישה  לילוד  מנין  נצח?  על  לדבר 
הן  בחובו?!  מוגבל  הבלתי  העתיד  צופן 
כדי לדאוג שנבואה זו תתגשם, יש הכרח 
במשך  בבל  חורבות  על  שמירה  להציב 
לנסות  איש  יהין  לבל  ההיסטוריה,  כל 

לבנותם! 
בלתי  התחייבות  להתחייב  יכל  מי 
ביותר  נמוכה  סבירות  בעלת  הגיונית, 
רב  כה  סיכון  נטילת  עם  שתתגשם, 
אף  זאת  עם  ויחד  אמינותו,  לביטול 
נבואתו  ולהגשים  בהתחייבותו  לעמוד 
לנצח נצחים?? ברור לכל בר דעת, שרק 
האלוקים בכבודו ובעצמו בלבד הוא זה 

שיכול  ומסוגל לכך!!!
מעובד על פי הספר "מסע אל פסגת הר סיני"



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

בה',  שלימה  באמונה  להאמין  אפשר  איך  שאלה: 
ספר  סתם  לא  הוא  התנ״ך  אם  יודעת  לא  כשאני 
אגדות מומצא, ושה׳ הוא הדבר שצריך להאמין בו? 

)תהילה, נתניה(
ישנן  מאד,  ארוכה  לשאלתך  התשובה  תשובה: 
משמיים  ושתורה  ה'  למציאות  רבות  הוכחות 
שהתגשמו,  נבואות  המדע,  גילויי  לוגיות,  )הוכחות 
הבאנו  חלקן  את  ועוד(,  ארכיאולוגיים,  ממצאים 
בעלונים הקודמים ובעלון הנוכחי, ולא ניתן לכותבן 
כאן. אפנה אותך למקומות המבארים בהרחבה את 

מערכת ההוכחות:
"הוכחות  בקטגוריה  נט",  "יהדות  שלנו  האתר   )1
מדור  עליון",  "אור  שחברתי  והספר  ליהדות". 

"הוכחות ליהדות". )054-8486661(.
2( "מסילות אל האמונה", ג' חלקים, של הרב יוסף 
 .)02-5375051( תשנ"ח.  ירושלים  שליט"א,  גבאי 

הספר כתוב בשפה עממית.
אל  ו"מסע  ההויה",  עמקי  אל  "מסע  הספרים:   )3
נויגרשל,  דוד  מרדכי  הרב  של  סיני",  הר  פסגת 

בהוצאת "יהדות מזוית שונה". )02-5816573(.
בהצלחה במסע חיפוש האמת.

שאלה: יש לי ברשותך שתי שאלות שהתווכחתי עם 
חברי בעבודה, בנושא חרקים בעלים ובפירות:

א. מה דין עלים שאין רואים את החרקים בעין רגילה 
את  לאכול  מותר  האם  וכדו'(,  כוסברה  נענע  )כגון 

העלים, או שהם זקוקים לניקוי מיוחד?
ישר  הענבים  את  לוקחים  היקבים  בעלי  איך  ב. 
מהכרם ישירות לריסוק ביקב בלי לבדוק מתולעים. 
ומי שמכין יין בביתו, האם זה אותו הדין, וגם הוא 

לא צריך לבדוק?
רק  נראות  שאינן  מאד  קטנות  תולעים  א.  תשובה: 
איסור  אין  מגדלת,  זכוכית  או  מיקרוסקופ  ידי  על 
באכילתן. אבל תולעים קטנות הנראות כנגד השמש 
בעין חדה ובריאה, יש איסור באכילתן. )שו"ת יביע אומר 

ח"ד, יו"ד, כא,ז(.

ולכן אסור לאכול עלי נענע, שיבא, לימונית, מרווה, 
בדיקה  בלי  וכדומה,  כרוב  חסא,  כוסברא,  מנטה, 
חדה,  בעין  בשמש  נראות  התולעים  כי  מתולעים. 
ולא כפי שכתבת שאין רואים את התולעים בעלים 
"גוש קטיף"  ורק בעלי  יש להשתמש אך  ולכן  אלו. 
וכדומה, לאחר שטיפה בברז, ובדיקה רגילה וקלה. 
ביותר,  קשה  הבדיקה  הרגילים  שבעלים  מאחר 
מתולעים.  לבודקם  כלל  שייך  לא  המכריע  וברובם 
הרבה  שמרססים  שפורסם  למה  כלל  לחשוש  ואין 
את העלים האלו, וכביכול אכילתם מזיקה לבריאות, 
מאחר שהדבר לא נכון כלל במציאות, כי כל המפעלים 
הבריאות  משרד  ידי  על  זה  בנושא  מפוקחים  הללו 
את  מפר  חלילה  שנתפס  למי  לו  ואוי  קבוע,  באופן 

ההוראות, ועל כן המפעלים נזהרים שלא לרסס מעבר 
למה שמותר ע"פ החוק. כמו כן, ההוראה הכשרותית 
הינה לשטוף היטב את העלים לפני השימוש וכנ"ל, 
החומרים  כל  יורדים  במים  העלים  שפשוף  ידי  ועל 
הרעילים. כמ"ש הרבנות הראשית בירושלים בחוברת 
בירור  לאחר  וזאת  תשע"ג,  לשנת  שלהם  הכשרות 

מקיף בנושא. 
הקליפות  מכל  לנקותו  מנת  על  סינון  עובר  היין  ב. 
מסתננות,  התולעים  גם  וממילא  והלכלוך,  והזגין 
טעם  משום  לאסור  ואין  היין.  לשתות  מותר  ולכן 
התולעים, כי זה "נותן טעם לפגם", וגם הטעם בטל 

בשישים של ההיתר. 
לכתחילה",  איסור  מבטלין  "אין  הרי  תשאל,  ואם 
ואיך מותר לכתחילה לרסק התולעים ולהביאם לידי 
לבטל  כוונתי  שאין  כיוון  התשובה,  איסור?  ביטול 
האיסור, אלא כוונתי להוציא את היין מתוך הענבים, 
וגם אין כאן ממשות של התולעים רק זיעה בעלמא, 

לכן אין בכך איסור של "ביטול איסור לכתחילה".
את  לבדוק  צריך  אינו  בביתו,  יין  העושה  גם  ולכן, 
הענבים מתולעים, ואפילו אם מוחזק שישנן תולעים 
את  יסנן  מכן  ולאחר  היין,  את  יעשה  אלא  בענבים. 
יכולות  התולעים  שאין  כזאת  דקה  במסננת  היין 
תקלה,  עמ'  ח"ב,  ילקו"י  )קישו"ע  המסננת.  דרך  לעבור 

סעיפים מד-מו(.

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

"יהדות נט", וכן במייל: mhbp52@etrog.net.il, או בטלפון 
054-8486661 )אחרי השעה 16:00(

הלכות יום טוב – 
חלק א'

מלאכות האסורות 
והמותרות ביום טוב

 – בשבת  האסורות  המלאכות  כל  א. 
אכילה  לצורך  ורק  טוב.  ביום  אסורות 

מותר לעשותן ביום טוב.
בערב  לעשותו  שאפשר  נפש  אוכל  ב. 
יום טוב ולא יפוג טעמו כלל, אף על פי 
כן מותר לעשותו ביום טוב. ומכל מקום 
טוב.  יום  בערב  לעשותו  להחמיר  נכון 
ולכן עוגה שאפשר לאפותה בערב יום 
טוב, וכן עשיית קומפוט או ריבה, נכון 

להכינם בערב יום טוב.
ג. אסור לסחוט פירות ביום טוב, ואפילו 
מיץ  לסחוט  ואין  נפש.  אוכל  לצורך 
כשסוחט  ורק  סוכר.  מעט  על  תפוזים 
על האוכל באופן שרוב המשקה נבלע 

באוכל - מותר גם בשבת. ומותר לסחוט 
לימונים אפילו בשבת.

בו  לצורך  טוב  ביום  לברור  מותר  ד. 
ביום, אף על פי שאינו לאלתר ]לצורך 
והפסולת  מרובה  וכשהמאכל  מיידי[. 
האוכל,  מתוך  הפסולת  יברור  מועטת 
וכשהפסולת מרובה יברור אוכל מתוך 
טוב.  ביום  בטרחא  למעט  כדי  פסולת, 
כגון  בכלי,  אבל  ביד,  כשבורר  זה  וכל 

לנפות קמח בנפה, אסור. 

הדלקת וכיבוי אש וחשמל 
ביום טוב

להדליק  אלא  טוב  ביום  הותר  לא  א. 
מאש מצויה, ולא להמציא אש ביום טוב. 
לכן אסור להשתמש במצית או להדליק 
גפרור על ידי חיכוך בקופסת הגפרורים 
גפרור  להדליק  מותר  אבל  טוב.  ביום 
ומטעם  בזה.  וכיוצא  נר  של  משלהבת 
זה מותר לטלטל קופסת גפרורים ביום 

טוב, ואין בזה משום מוקצה.
ב. אין להדליק חשמל או להפעיל מוצרי 
ביום  וכדומה(  )מיקסר, מעלית  חשמל 
טוב, מפני שהוא כמייצר אש ביום טוב. 
וכן אסור להשתמש בטלפון או לנסוע 
מותר  גוי  ידי  ועל  טוב.  ביום  במכונית 
מותר  ולכן  טוב,  ביום  חשמל  להדליק 

להפעיל מאוורר על ידי גוי ביום טוב.
ביום  חשמלי  בתנור  לאפות  אין  ג. 
שעון  ידי  על  הודלק  כן  אם  אלא  טוב, 

אוטומטי שהוכן מערב יום טוב. 
ד. אסור לכבות ביום טוב. ואפילו מקצת 

כיבוי, כגון להנמיך את גובה הלהבה של 
הכיריים. אבל מותר להנמיך את האש, 
כדי שיתבשל יפה התבשיל שעליו, או 

בכדי שלא יישרף התבשיל. 
ה. אסור לכבות כיריים של גז ביום טוב, 
בסגירת  והן  הגז,  כפתור  בסיבוב  הן 
הברז הראשי. אבל מותר לכבותן על ידי 
ויניחהו  גרמא, שימלא כלי קטן במים, 
על האש עד שירתח, ויגלשו המים על 
ידי רתיחתם ויישפכו על האש ויכבוה. 
הגז  כפתור  את  לסובב  יוכל  כך  ואחר 
או את ברז הביטחון למנוע יציאת הגז. 
לשתיית  בהם  ישתמש  שרתחו  והמים 
קפה או תה וכיוצא, כדי שיהיה בישולם 
לצורך אוכל נפש. וכן מותר לכוון שעון 
גז, שבבוא השעה המתאימה יכבה את 

הגז.
להדליק  שכילה  שאחר  להיזהר  יש  ו. 
מאש  בהיתר  )שהודלק  בוער  מגפרור 
מצויה( שלא ישליכנו בתנופה הגורמת 
בנחת  יניחנו  אלא  לכיבויו.  בוודאי 
ישליך  שלא  הדין  והוא  הרצפה.  על 
סיגריה בוערת בתנופה חזקה הגורמת 

לכיבויה. 

 בישול לצורך מחר
או לגוי

טוב  מיום  לבשל  או  לאפות  אסור  א. 
לחול או למוצאי יום טוב. ואפילו דבר 
שאינו מלאכה אלא רק טרחא בעלמא, 
כגון הדחת קערות וצלחות, והבאת יין 
לבשל  אבל  אסור.   - לחול  טוב  מיום 
שחרית  טוב  יום  לצורך  טוב  יום  בליל 

בודאי שמותר. 
מלאה  קדרה  לבשל  לאישה  מותר  ב. 
בשר או דגים, קודם סעודת הצהריים, 
אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה 
לצורך  להותיר  מחשבתה  ועיקר  אחת, 
טעם  מוסיפה  שהתוספת  מפני  החול, 
להיזהר  צריכה  מקום  ומכל  לתבשיל. 
שלא תאמר בפירוש שעושה זאת לצורך 
חול. אבל אחר סעודת צהרים אסור לה 

לעשות כן, שאין זו אלא הערמה. 
ג. אסור לבשל לצורך גוי או ָקַרִאי ביום 
ישראל  לצורך  לבשל  אסור  וכן  טוב. 
אסור  לפיכך  בפרהסיא.  שבת  שמחלל 
טוב,  ביום  אצלנו  להתארח  להזמינם 

גזרה שמא יבשל בשבילם.
ד. אם בא גוי או קראי או מחלל שבת 
מותר  טוב,  ביום  לבקרו  בפרהסיא 
ולהוסיף  אחת,  בקדירה  הרבה  לבשל 
בשביל הגוי או המחלל שבת בפרהסיא, 
הצהריים,  סעודת  לפני  כן  עושה  אם 
להחמיר  נכון  אבל  ב'.  סעיף  וכדלעיל 
שלא להרתיח הרבה מים לשתיית קפה 

עבור בעל הבית והגוי יחד.
ה. בזמן הזה מותר להזמין מחלל שבת 
ולבשל בשבילו ביום טוב, במקום חשש 
מחלוקת, או שיתרחק מהיהדות. היות 
כהיתר,  שבת  חילול  נעשה  הזה  ובזמן 
השבת  ממחללי  ורבים  ירחם.  ה' 
רבים  וכן  בשבת.  ומקדשים  מתפללים 
מוריהם  או  הוריהם  אחר  נמשכו  מהם 
לחלל שבת, ודינם כתינוק שנשבה. )עיין 
היטב חזו"ע יו"ט, עמ' לט הערה סו. ואבלות כרך 

א', עמ' תקלח ד"ה והנה(. 

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה ]2[

לעילוי נשמת
 שמואל )בן דוד(

בן מורברי דבורה ז"ל
נלב"ע כ"ב אייר התשע"א

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
תהילה ברכה בת חיים ישראל 

ואילנה רוזנבלאו
נלב"ע ג' מר חשוון תשע"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
פליקס סעדני בן רחל

שמחה אלין סימה בת אסתר 
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.
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בועז מעודה בן 26 ממושב אליקים שבצפון, נולד למשפחה 
תימנית מסורתית פשוטה, כבן זקונים במשפחה בת חמש 
נפשות. כבר כילד, אהב הוא לשיר והיה מחובר למוזיקה 
חילוני,  בתיכון  שלמד  בזמן   ,17 בגיל  יינתק.  בל  בקשר 
עושה  אני  'מה  משקל:  כבדות  שאלות  אותו  העסיקו 
בעולם הזה?' 'מה המטרה שלי?'. בשלב כלשהו, הוא זעק 
לה' יתברך מקירות לבו, בבקשה שיגלה לו מה הוא רוצה 
חלם  הלילה,  באותו  האלה?  בחיים  האמת  ומהי  ממנו? 
מעודה חלום שטלטל אותו, במהלכו ביקשו ממנו להתחיל 
להניח תפילין ולשמור שבת, ובישרו לו שבעוד כשנתיים 

הוא יזכה לפרסום גדול, ויעשה חיל גדול כזמר.  
מאז הקפיד מעודה במסירות נפש לשמור שבת ולהניח 
עצמו  את  מצא  הוא  פעמים  מעט  שלא  אף  על  תפילין, 
למען  להקריב  הקרבות שנאלץ  הזויות של  בסיטואציות 
'כוכב  של  הגמר  כשתוכנית  למשל,  כך  הזאת.  המטרה 
מחוסר  החליט   - השבת  למוצאי  סמוך  התקיימה  נולד' 
ברירה, לישון ולעשות את השבת בתוך האולפנים עצמם, 
וכל מה שמסביב, מתוך החשש שאם  עם פלטה, חלות, 
להגיע  כדי  שבת  לחלל  הוא  יצטרך  בבית,  בשבת  ישהה 

לגמר בזמן. 
באותה תקופה, בהיותו בגיל צעיר, אחיו הגדול התחזק: 
"ראיתי את אחי הגדול, שהתחזק מאוד וזכה להתחתן עם 

בחורה ממש צדיקה ומיוחדת, 
שלהם  הקדושה  החתונה 
שביניהם  האמיתית  והאהבה 
נורא נגעה בי. ידעתי שכאשר 
ככה   - הזה  בשלב  אהיה 
בדיוק אני רוצה שגם החתונה 

שלי תיראה". 

כשכוכב נולד
לפני כחמש וחצי שנים, בשנת 
וחצי,   20 בן  כשהיה   ,2007
בעודו חייל בצבא, זכה מעודה 
בתחרות  הראשון  במקום 
לאחר  שנה  נולד'.  'כוכב 

האירוויזיון,  בתחרות  ישראל  את  לייצג  נבחר  הוא  מכן, 
כאן'.  'כאילו  השיר  עם  המכובד  התשיעי  במקום  וזכה 
או אז החלו חייו להשתנות מקצה לקצה: מבחור פשוט 
הזמרים  לאחד  מעודה  הפך  לשיר,  ואהב  במושב  שגר 
וברנז'ה  כסף  המון  המון  "מועדונים,  בארץ.  המצליחים 
- אלה היו החיים שלי. רדפתי מאוד אחרי הכבוד, כולם 
הופכים  פשוט  שלך  החיים  הכל.  לי  היה  כבוד.  לי  עשו 
לסרט: מסעדות, כסף, טיסות לחו"ל, בילויים. היה לי רכב 
ספורט, היה לי כיף, אז למה שאני אצעק לה'? הרגשתי 
ולא  לעשות  שרציתי  משהו  היה  לא  העולם.  בגג  שאני 
עשיתי. במקביל, המשכתי להניח תפילין ולשמור שבת".

חיי הזוהר בהם חי מעודה הביאו אותו לתחושות קשות 
שנתיים  במשך  בטירוף.  הייתי  נולד  כוכב  "אחרי  ביותר. 
ביום: חתונות,  הייתי מופיע כמעט שלוש פעמים  שלוש 
בר מצוות, הופעות. איבדתי את עצמי, ילד בן 22 שיכול 
אותי  מזהים  היו  אנשים  מגבלות.  לו  ואין  הכל  לקנות 
בכל מקום, מצפצפים לי ברמזור מהרכב, וכל זאת אחרי 
התחילו  ואז  אותך.  יזהו  שלא  כדי  הכל  עושה  שאתה 
הפוביות והפחדים. יש לי הרבה חברים שנזקקו לטיפול 
אנשים  התוכנית.  אחרי  צמוד  ופסיכיאטרי  פסיכולוגי 
המקום  בתוך  עצמם  עם  מאוד  קשים  למצבים  שהגיעו 
השקרי הזה. באירוויזיון, שהיה אחד מרגעי השיא בקריירה 

ואהדה מכל  ומעריצים  - כשאתה מוקף מאבטחים  שלי 
כיוון, וכל תחנות התקשורת בעולם רוצות לראיין אותך, 
והתמונה שלך מתנוססת בכל מקום - היו הרבה רגעים 
יודע אם  שהרגשתי שאם הייתי לוקח מקום ראשון, לא 

הייתי שומר על שפיות".

"הרגשתי ריק מתוכן"
נתת  ולא  לי הכל,  'נתת  "יום אחד אמרתי לה' בדמעות: 
סולד  עצמי  את  מצאתי  מתוכן.  ריק  הרגשתי  כלום!',  לי 
לי  שהיו  העיניים',  את  לאנשים  ש'מוציאים  מדברים 
כסף.  אותי  עניין  לא  כבר  לפשטות.  ומתגעגע  למכביר, 
אותי  תקפו  פתאום  לי.  טוב  שלא  טוטאלי  טעם  טעמתי 
כבר  עצמי  את  ששאלתי  הראשונות  השאלות  שוב 
מתקיים  שחלמתי  החלום  איך  שראיתי  ואחרי   ,17 בגיל 
ומקשיב.  ששומע  מי  שיש  הכרה  קיבלתי  לאחד,  אחד 
התפללתי מקירות לבי, ואז ה' עזר לי ופתח לי. לאט לאט 
הכל הסתדר. ה' היה צריך 'להוריד אותי מהעץ' שחייתי 
מכונית  לך  יש  ואפר.  עפר  שהכל  לי  להראות  כדי  עליו, 
ספורט, יש לך כסף, אתה טס לחו"ל כל שני וחמישי, אבל 
בעצם - כל זה שקר אחד גדול, אבק, אוסף של חפצים. 
כשאתה לא בדרך התורה, אתה מרגיש טעם אבנים וחצץ. 

בלי תורה החיים הם גיהנום".
מעודה מתאר שלא מיד הוא 
בחר בחיבור ליהדות, היה לו 
תהליך חיפוש לא קטן. אחרי 
לימוד  חקירה,  של  תהליך 
החל  הוא  פנימית,  ועבודה 
מצוות  גם  אט  אט  לקיים 
המצווה  למשל,  כך  מעשיות. 
עצמו  על  שקיבל  הראשונה 
הייתה ציצית. "כיפה עוד לא 
בהתחלה,  התביישתי  שמתי, 
מה עוד שזו כבר ממש אמירה 
מסוימת לאנשים סביבי, ועוד 
לא הייתי שלם עם זה מספיק 
חזר  בהמשך  מבפנים". 
כשנתיים  למשך  כליל  כמעט  ונעלם  ילדותו,  לעיר  בועז 
את  להשקיע  כדי  מכוון,  כמהלך  הציבורית,  מהתודעה 
עצמו בתהליך התשובה שעבר. היום הוא מתגורר בדירה 
הוא  הוריו. את הדירה הזאת הפך  רחוק מבית  לבד, לא 
'כולל', אליו מגיעים מדי ערב כדי  במרוצת הזמן למעין 

ללמוד תורה. 
מאז חזר מעודה בתשובה, הוא מתפלל כל בוקר, מדבר 
על  יום.  כל  שעות  שלוש  גמרא  ומרביץ  בהרים,  ה'  עם 
נפש  מחלת  עונש,  שזה  חושב  הוא  שלו  הקודם  העולם 
מרגיש  לגמרי,  אחר  במקום  נמצא  אני  "היום  אמיתית. 
חוזר  לעצמי,  חוזר  אני  כאילו  מחדש,  נולדתי  כאילו 
אי  לי  בבני אדם, שאבד  ולאמון האמיתי שלי  לתמימות 
שם בדרך. הנשמה סופגת קדושה, אתה רואה את העולם 
בצורה שונה. זה מדהים. כיף, כל כך כיף. אנשים טובים, 
חברים אמיתיים, אהבת חינם, אמת. זה מקל על החיים. 
אתה הופך לאדם שלם יותר, שליו יותר, שמח יותר, רגוע. 
זה ניקיון לנשמה. להפסיק לנדוד ולהתלכלך, להקים את 
לומד  אני  בשבילי.  זאת שנבראה  עם  הפרטי שלי  הבית 
תורה, מתמלא ממנה ומתנקה מכל מה שמילא אותי לפני 
כן". כיום פניו לאלבום חדש עם כמה שירים במסר דתי, 
עם טיפה נגיעות ים תיכוניות. "משהו שיהיה יותר ערכי".

הזמר בועז מעודה עם כיפה וציצית
עוד כוכב ריאליטי חוזר בתשובה והופך לשומר מצוות: במהלך החודש האחרון סיפר הזמר 
בועז מעודה, זוכה העונה החמישית של 'כוכב נולד' ונציג מדינת ישראל לתחרות האירוויזיון, 
בראיונות לתקשורת, על התהליך הממושך והמשברים שעבר שבעקבותיהם החליט לחזור 

בתשובה ולחיות את החיים הטובים והמתוקים. לפניכם סיפורו המדהים והמרגש במלואו.

העלון מוקדש לע"נ
יוסף בנימין בן מלכה

נלב"ע ו' ניסן תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

הצלחה ברוחניות ובגשמיות וזיווג הגון
לשחר שי בן זהבה

ברכה והצלחה
לאודיה בת זהבה

רפואה שלימה
לדינה רוחמה בת עפיה

לאהרון בן יפה

הקומיקאי 
יעקב כהן: 

"ההישג הכי 
גדול שלי 
- שחזרתי 
בתשובה"

יעקב כהן, אחד מאנשי הבידור המצליחים 
בישראל, החליט לבצע לפני עשור פניית 
פרסה בחייו ולחזור בתשובה. עכשיו בראיון 
לכבוד חג הפסח הוא אומר: "ההישג הכי 
גדול שלי זה שחזרתי בתשובה, לפני עשר 
שנים. אני לא הולך עם כיפה אבל הסימן 
החיצוני לא חשוב. לא פשוט לעשות את 
עושה  לא  הייתי, פתאום  בו  זה מהמקום 
כלום בשבתות. היום אני לא מוכן לוותר 
מחיר".  בשום  הזה  הנפשי  השקט  על 

)ידיעות אחרונות, 23/3/13(. 

בשנת 2010 אמר כהן ל'ידיעות אחרונות': 
"לא רוצה להיות כמו כל אלה שמתחמקים 

מהגדרות: 'אני חוזר בתשובה'. הכי פשוט. 
אני מתעורר מידי בוקר בחמש, הולך לבית 
הכנסת סדיגורא או קוז'ניץ ומניח תפילין. 
אשתו  הספרדים".  אצל   - שבת  בשישי 
לומדים  ראשם,  את  מכסים  כבר  וילדיו 
חיים  אורח  ומקיימים  דתיים,  במוסדות 
ומקווה  מצוות,  על  מקפיד  האבא  דתי. 

שיוכל לדקדק בהן יותר. 
כהן סיפר אז בראיון, שלאחר פטירת אמו 
חדל במשך שנה לעבוד בשבתות: "פתאום 
לאחרים,  מגלים  שלא  הסוד  את  גיליתי 
שאפשר לא לעבוד בשבת... נעשה לי סדר 
בחיים. פעם הייתי עובד ברצף, אין יום ואין 
לילה. ועכשיו, הכל שקט, רגוע. יש לשבוע 
מבנה מוגדר. זה נותן לי שקט נפשי. ויש 
לי מול מה להשוות, הרי שישי זה יום חזק 
אני  תחרות.  בכלל  ואין   – סטנד-אפ  של 
סופסוף נהנה לבלות עם הילדים". במקום 
ב-11  שישי  מידי  מתייצב  הוא  מועדון 
בלילה לשיעור גמרא פרטי בביתו של הרב 
אליהו טחן. "וזה קשה, ונפלא", אומר כהן, 
"הוא מאכיל אותי כמו תינוק, ואתה רואה 
כמה זה מתוק. בינתיים רק פעם בשבוע, 

אבל הלוואי שיכולתי ללמוד כל יום".

בועז מעודה )צילום: יונתן בלום(.
יעקב כהן )צילום: מתוך שידורי 'רשת'(



מאמרי יהדות � הוכחות ליהדות 
וארכיאולוגיה � סיפורים � אסטרולוגיה 

ע"פ היהדות והקבלה � סגולות � גורלות 
אחיתופל לפתרון שאלות בחיים.

להשגת הספר צלצלו 
054-8486661

)לקונים מעל 10 ספרים תינתן 
הנחה משמעותית(

השיר המפורסם ביותר שכתב שלמה 
הקורא  השירים".  "שיר  הוא  המלך 
את "שיר השירים" נוכח לדעת שכולו 
לאישה  )הדוד(  בין האיש  שיר אהבה 
)הרעיה(. לכאורה, לא מתאים ליהדות 
כזו,  בפתיחות  כזה  קשר  על  לדבר 
שיר  להכניס  ראוי  היה  לא  ולכאורה 
מעשרים  אחד  להיות  לתנ"ך,  כזה 
וארבעה כתבי הקודש. אבל חז"ל גילו 
השירים  "כל  ואמרו:  דעתם  את  לנו 
קודש, ושיר השירים קודש קודשים". 

בשיר  קדוש  כך  כל  מה  להבין  כדי 
הקדושה  בנושא  מעט  נרחיב  הזה 
מקודשת  ישראל  ארץ  למדרגותיה: 
החומה  מן  לפנים  הארצות.  מכל 
הארץ.  ערי  מכל  מקודש  )ירושלים( 
הר הבית מקודש ממנו. בית המקדש 
מקודש ממנו. קודש הקודשים מקודש 

מכולם.
הקודשים:  קודש  על  מילים  כמה 
קודש הקודשים, היה חדר רבוע בגודל 
של כ- 10 מטרים על 10 מטרים, ללא 
אבזור מיוחד. ריצפת ָשִיש, קירות אבן 
מחופים בטיח, ובחלקו העליון חלונות 
החדר  את  שהפך  מה  וצרים.  ארוכים 
הזה למקודש כל כך היה הכלי שהיה 
הברית'.  'ארון  שנקרא  במרכזו  מונח 
גדולה  לא  עץ  תיבת  היה  הארון 
שהייתה  בסה"כ(,  ס"מ   75x75x125(
ובה  ומבחוץ,  מבפנים  זהב  מצופה 
לוחות  שברי   - פריטים  שלושה  היו 
תורה  וספר  שניים,  לוחות  ראשונים, 

שכתב משה רבנו. 
חפצים  ביהדות  שאין  אצלנו  מקובל 
ולוחות  תורה  מספר  יותר  מקודשים 
גבוה  שיש  לדעת  צריך  אבל  הברית. 
מעל גבוה... מעל הארון היה מכסה - 
שני  התנשאו  צדדיו  שמשני  'כפורת', 
ביציקה  והכל  כנפיים,  פורשי  כרובים 
ֶאָחד  רּוב  ּכְ ה  "ַוֲעׂשֵ שנאמר:  אחת, 
ה, ִמן  ָצה ִמּזֶ ה, ּוְכרּוב ֶאָחד ִמּקָ ָצה ִמּזֶ ִמּקָ
מובא  ֻרִבים...".  ַהּכְ ֶאת  ֲעׂשּו  ּתַ ּפֶֹרת  ַהּכַ

האחד  הכרוב  שפני  ובתלמוד,  בזוהר 
ופני הכרוב השני נקבה. נמצאנו  זכר, 
עם  של  הקודשים  שבקודש  למדים 
ישראל, מעל ספר התורה ומעל לוחות 
איש  אחת,  במקשה  ניצבים  הברית, 

ואישה מזהב. 
זוגיות  נפלא:  לדבר  רמז  כאן  ויש 
ההלכה(  פי  )על  בית  והקמת 
ולוחות  תורה  מספר  יותר  מקודשים 
בשולחן  להלכה  נפסק  וכן  הברית. 
אלא  תורה  ספר  מוכרים  "אין  ערוך: 
שמותר  מכאן,  אשה".  ִליָשׂא   ... כדי 
חתונה  לממן  כדי  תורה  ספר  למכור 
של בני זוג שאין להם צרכים בסיסיים 
להקמת בית, כמו שכירת דירה, ריהוט, 
קייטרינג לחתונה, וכדומה. ספר תורה 
ביהדות  אין  יתחתן!  שזוג  כדי  נמכר 
דבר גבוה יותר מלשאת אישה ולהקים 
עולמות  ולברוא  ילדים  להוליד  בית, 
חדשים. שכן כל ילד הוא עולם מלא, 
אין  ומיוחד.  חדש  ְיקּום  הוא  בית  וכל 
מקשר  יותר  מקודש  קשר  ביהדות 
הנישואין! זאת ועוד, כשבונים שכונת 
כל  קודם  דואגים  חדשה,  מגורים 
למשפחה ובונים את המקווה תחילה, 
הכנסת.  בית  את  בונים  כך  אחר  ורק 
הנעלה  הדבר  היהדות  תפישת  פי  על 

ביותר הוא - הקמת בית! 
נשים נא לב, שהכרובים הביטו זה בזה 
באופן לא רגיל. שנאמר: "ּוְפֵניֶהם ִאיׁש 
ֻרִבים".  ֵני ַהּכְ ּפֶֹרת ָהיּו ּפְ ֶאל ָאִחיו, ֶאל ַהּכַ
כלומר, הכרובים הביטו בחצי מבט זה 
כמו  מטה,  כלפי  מבט  ובחצי  זה,  על 
לא  הכרובים  למה  'ביישני'.  במבט 
הסיבה  זה?  בפני  זה  ישירות  הביטו 
הארון  שבתוך  בעובדה  נעוצה  לכך 
התורה.  מונחת  הייתה  שמתחתם 
לרמוז, שאת האהבה בין בני הזוג יש 

לבסס על פי דרכה של תורה.

הדבר הנעלה ביותר - הקמת בית

סגולות מהמקובל הנסתר חכם ששון מזרחי זצ"ל
א. פעם באו לרבינו זוג שזה תשע עשרה שנים לא זכו להיפקד בפרי בטן, אמר 
להם רבינו, שישנו את שמו של הבעל, ועל ידי כך יזכו לבנים זכרים, וכך היה, שינו 
חולה שנלאו  ילדה  הייתה  אחרת,  ופעם  זכר.  בבן  נפקדו  שנה  ולאחר  את השם 
פלא  ובאורח  את שמה,  שינו  את שמה,  שישנו  רבינו  אמר  מלרפותה,  הרופאים 
הילדה החלה להראות סימני שיפור עד שנתרפאה כליל בס"ד. ]מרן רבינו עובדיה 
יוסף בספרו "חזון עובדיה" )אבלות, ח"א עמוד כח( כתב בשם המקובלים, שאין לשנות 

שם, רק להוסיף שם[.  
וסיפר לפניו שאשתו כבר כמה פעמים  ניגש אברך לבית רבינו  באחד הימים  ב. 
ג' פעמים מזמור  יום  רבינו: "כשתתעבר, תאמר בכל  לו  והפילה, אמר  התעברה 
היה.  וכך  ובזמנו",  בעתו  וקיים  חי  וולד  תילד  כך  ידי  ועל  עליון',  בסתר  'יושב 

)במקרה אחר, הורה רבינו שתוסיף ותאמר ג' פעמים מזמור כ"ט שבתהילים(. 
ג. כאשר בא לרבינו אברך להתייעץ מה לעשות עם ילדיו הקמים באמצע השינה 
הילד,  ראש  על  ידיהם  את  האם  או  האב  שיניחו  לו,  אמר  ומפוחדים,  מבוהלים 

ויאמרו מזמור "יושב בסתר". הם עשו כדברי רבינו וראו פלאות! 
ד. שח אברך חשוב לפני רבינו שמידי לילה טורדים אותו חלומות קשים, אמר לו 
ידי  רבינו: "תוסיף בקריאת שמע שעל המיטה את המשפט: "והריני מכוון שעל 
קריאת שמע יאיר הקב"ה בכל העולמות, ועל ידי הארה זו ישמיד את כל המזיקים, 

וכל ניצוצי הקדושה שבמזיקים יעלו ויכנסו בקדושה".
ה. פעם בא יהודי לבית רבינו בטענה שבאות עליו צרות, אמר לו רבינו: "תאמר 
בכל יום את הפסוק 'מי אל כמוך וכו' ג' פעמים, וכאשר תאמר 'ותשליך במצולות 
יש  הנ"ל  "פשוט מאד שכל  והוסיף:  יסולקו מעליך".  וכו' תכוון שכל הצרות  ים 

לומר רק לאחר תשובה ומעשים טובים".
לבקשת רבים! מספר הטלפון שפרסמנו בחודש שעבר, עבור "סגולה בדוקה לרפואה שלימה", בחלוקת 

ח"י חלות, ע"י מוסדות "ברכת ששון", ע"ש חכם ששון מזרחי זצ"ל, הינו: 054-8413979

]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".

הרצאות וחוגי בית
המעוניינים בהרצאות מרתקות במקום מגוריהם 
 מפי הרב מנשה בן פורת מרצה בכיר ליהדות

באתר הידברות וכותב העלון שבידכם
מוזמנים להתקשר: 054-8486661

אחרי השעה 16:00

לכבוד הרב מנשה בן פורת שליט"א, שלום.
זה מספר שנים שאני מנוי לעלון "אור עליון", 
בין  האנשים,  סוגי  מכל  עצומה  תגובה  ויש 
לו  מצפים  אשר  וחרדים,  דתיים  חילונים, 

בכל חודש.
נפש"  "פדיון  עשיתי  חודשים  מספר  לפני 
ה'  ברוך  לבני,  בזיווג  עיכוב  על  דרככם, 
הזיווג  את  מצא  הוא  שבועות  מספר  לאחר 
המתאים לו משורש נשמתו, אשר ציפה לו 

במשך כשנה.
לדוד  השייכת  יפה'פיה  דירה  ברשותי 
מארה"ב, אשר לא הצלחתי להשכירה במשך 
"פדיון  לעשות  החלטתי  לכן  חודשים,  כ-6 
הדירה  כשבוע  לאחר  פלא,  וראה  נפש", 

הושכרה ליהודים מקסימים.
תודה לבורא עולם שנתן לנו רבנים צדיקים.
ישי משה, רחובות

לכבוד הרב מנשה בן פורת שליט"אמכתבים למערכת
לפני כשנה, בערב ל"ג בעומר, דיברת 
שאתם  והסברת  מורשת,  ברדיו 
את  עושים  עליון"  "אור  בעמותת 
הסגולה של ח"י רוטל, בל"ג בעומר 
במירון,  יוחאי  בר  שמעון  רבי  בקבר 
הזוג  ]בני  קיימא.  של  בזרע  לזכות 
מקבלים  מטעמם  שליח  או  עצמם 
ל"ג  ביום  גמורה,  בקבלה  עצמם  על 
בעומר בקבר רשב"י במירון, שכאשר 
הם יוושעו הם יחלקו 54 ליטר שתייה 
אליך,  התקשרתי  רשב"י[.  לכבוד 
את  שתעשו  כדי  ש"ח,   180 ותרמתי 
הסגולה לבני ואשתו שכבר שנתיים 
רוצה  אני  עכשיו  בטן.  לפרי  זכו  לא 
בהריון,  נכנסה  שכלתי  לך  לבשר 
כדי  לך,  מודיעה  אני  שביקשת  וכפי 
שתחלקו את השתייה לכבוד רשב"י. 

נא לא לפרסם את שמי בעלון.
השם והכתובת שמורים במערכת

שליח מיוחד מטעם "עמותת אור עליון" יתפלל 
עבורכם ביום ל"ג בעומר לישועה והצלחה בקברו 

של התנא האלהי רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל במירון - 
מקום ויום המסוגל לקבלת התפילות. )כמו כן, ניתן למנותו 

שליח עבורכם לסגולת ח"י רוטל לזכות בזרע של קיימא(.

למסירת שמות התקשרו 
054-8486661

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

www.kavas.co.il באתר


