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גדי וההגה ,האנטיביוטיקה ,וחצי הכוס המלאה

לפניכם מכתבו של אב ,אשר כל קטע בו הינו מסכת של
חיזוק ועידוד .במכתב זה רואים עין בעין ,שבכדי לצאת
מגלות לגאולה אין צורך להפוך את המציאות הקיימת.
הידיעה שהגלות עצמה טובה היא מאב הרחמים היא
היא הגאולה (מתוך הספר 'נפלאותיו לבני אדם'):
השנה ישלים בני הרווק עשרים ושמונה שנה עלי
אדמות .תור של שלושה מעוכבי שידוך ,שני בנים ובת,
יושב אחריו בבית וממתין .באותו בנין ,מתגורר שכני
הטוב ,אשר בנו למד עם בני הגדול באותה כיתה .מאז
מלאו לבנו זה תשע עשרה שנה ,כלומר לפני קרוב
לעשר שנים ,זוכה שכני ב"ה לחתן צאצא אחר צאצא.
לעיתים שב בני הגדול הביתה ,פוגש בחדר המדרגות
את חברו לכיתה עם ארבעת ילדיו ...כבר הורגל לזה.
וודאי תאמרו כי מסכנים אנו .ברם אשמח להפתיעכם
כי איננו מסכנים .העניינים קשים אמנם ויגעים ,אך
אנו מנהלים אותם ולא הם אותנו .וזאת איך? על ידי
הידיעה שאנו מנוהלים ולא מנהלים.

המערבולת

בתקופה הראשונה ,אחר שנוכחנו לראות בבית שהעסק
עם הגדול אינו הולך בקלות ,וידענו גם ידענו שבעקבות
כך עלול ביתנו להיכנס לעיכוב שידוכין אחד גדול –
הפסקנו לישון בלילות .יום לא היה יום ,לילה לא היה
לילה .יושב הייתי עד אישון לילה ומצפה לאיזה טלפון
גואל ...חשתי כי מהלך החיים שלי נעצר ,וכל כולי הופך
להיות פקעת של לחץ ואכזבות .הרגשתי ,שכבר איני
אותו אבא לילדי הקטנים הזקוקים לי .פעם הייתי
מתעניין בחמימות לכל פרט מחייהם ,מאז שהעסק
עם הגדול התחיל – שאר ילדי פרחו מזיכרוני .במהלך
העבודה היה ראשי מונח בזה ,גם במהלך העיתים
שקבעתי לתורה.
בעיצומה של תקופה זו ,מצאתי את עצמי יושב
ליד נרות החנוכה לבדי .היה זה כשעה אחר הדלקת
הנרות ,כל הילדים הלכו לסבתא ,ואני נותרתי בבית עם

עצמי .באותה שעה נגהה עלי סייעתא דשמיא עילאית
ממרום ,התחלתי לדבר עם עצמי ,ולפקוח עיניים אל
מצוקתי .באותה שעה אמרתי לעצמי" :עד כאן! אני
חוזר לעצמי" .לאחר סעודת השבת באותו שבוע,
אחר שהקטנים כבר ישנו וחמשת הגדולים היו בבית,
התחלתי ללבן את העניינים ולדבר גלויות .דברנו על
הנקודות דלהלן ,ומאז חזרנו על הדברים בבית המון
פעמים .אם ניתן לסכם את שיחותינו בבית ,הרי שהם
מתבססים על שלושה נקודות עיקריות :גדי וההגה,
האנטיביוטיקה ,וחצי הכוס המלאה:

גדי וההגה
אחד מגדולי הדור זצ"ל רגיל היה לספר ,שראה פעם
באוטובוס ילדון קטן היושב על כסא ליד אביו הנהג.
בידו היה הגה ,הגה פלסטיק תקוע על מקל וצפצפה
במרכזו .עיניו בשמשה הקדמית הגדולה שלפניו ,והוא
מסובב את הגה הפלסטיק ימינה המשך בעמוד 2

מצמרר! המוסלמי מטהרן שגילה את יהדותו
גאולה מגלות איראן :הרב אייל סעיד מאני
( )56נולד באיראן לאב מוסלמי מהזרם הסוּ פי
ולאם יהודייה .המסורת הסוּ פית היא זרם
אסלאמי מאד מיסטי ,להבדיל ,כמו הקבלה
והחסידות שביהדות .מאני גדל כמוסלמי
לכל דבר .את היהדות הכיר רק דרך החלקים
ה"יהודיים" שמופיעים בקוראן" .האמנתי
לגרסה המוסלמית שאומרת ,שהיהודים
היו במקור העם הנבחר ,אבל בהמשך
בגדו באלוקים ,ולכן הוא עזב אותם ובחר
במוסלמים במקומם" ,הוא מציין .אמו גידלה
אותו על פי הדת המוסלמית ,אבל לדבריו
הקפידה לספר לו במשך שנות ילדותו את סיפורי היהדות ומדרשים שונים...
אביו של סעיד היה מוזיקאי שנחשב עילוי במוזיקה הפרסית" .אני ינקתי ממנו
את האהבה וההבנה במוזיקה .הוא לימד אותי המון" ,הוא מספר .שנתיים לפני
המהפכה ,כשהיה בן  16בלבד ,סיים מאני תואר ראשון במוזיקה ,וידע לנגן בכלי
נגינה רבים .בשלב זה הרגיש שמיצה את הלימודים באיראן ,ונרשם ללימודי תואר
שני במוזיקה באוסטריה ,אך כאן קיבלו חייו תפנית חדה.
בשנת  ,1977בהיותו בן  ,16כאשר אמו חלתה ונזקקה לטיפול רפואי ,היא החליטה
להגיע לישראל ,שכן בתקופת טרום המהפכה באיראן שאירעה ב‑ ,1979היו
לישראל יחסים דיפלומטיים עם איראן .סעיד החליט ללוות אותה ,ועל פי התכנון
נקבע ,שלאחר סיום הטיפולים הוא ימשיך ישירות ללימודיו באוסטריה" .במטוס
לארץ התפתחה שיחה ,ואימא מספרת לי בפעם הראשונה שהיא יהודייה .שאלתי
אותה" :מה את מתכוונת?" והיא השיבה" :אתה זוכר שלימדתי אותך על אברהם,
יצחק ,יעקב ,בני ישראל ומעמד הר סיני – זה הסיפורים של בני העם היהודי!".
"ומה זה אומר לגביי?" ,שאלתי ,והיא ענתה בשלווה" :אצל היהודים הדת הולכת
אחרי האמא" .אמרתי לה" :טוב ,מה אכפת לי ,אצלנו הולכים אחרי האבא ,אז
אני מוסלמי" .מאותו רגע אמא השתתקה ,אבל אצלי הלב התחיל לדבר ,לשאול
ולחקור".
סעיד מאני ביקש לעזוב אך זה היה חזק ממנו" .אחרי שנחתנו הרגשתי משהו
מדבר מתוך הלב שלי ,אבל לא רציתי לשמוע אותו .התנגדתי ,אבל זה צעק יותר
חזק .כשהסתכלתי לשמיים שמעתי מבפנים' :את השמיים האלה אתה לא עוזב!'.
יש פה משהו שאי אפשר ללכת ממנו .הבנתי שאני לא יכול לעזוב את הארץ" .מאני
ויתר על המשך לימודיו באוסטריה ,וגם אחרי שאימו חזרה לאיראן הוא נשאר

בארץ והחל לחפש את עצמו.
למרות תחושת הגילוי שחווה הרב מאני עם
נחיתתו בישראל ,לקח לו זמן להחליט על
הדרך שבה ילך .הוא התחבר ללהקת 'הברירה
הטבעית' עם שלמה בר ,והחל להופיע איתם
במשך שלוש שנים ,אך בתחום הדת בחר שלא
לבחור עדיין .בשנות ה‑ ,80לפני האינתיפאדה
ראשונה ,נהג אייל סעיד לנסוע לעזה כדי ללמוד
שם עם שיי'ח מקומי" .תקשרנו קצת בפרסית
ובעיקר בעברית .נהגנו לקרוא יחד קוראן ,קבלה
ותורה ,ולערוך השוואות בין היהדות והאסלאם.
הוא נתן לי כבוד גדול ,כי ידע שאבי היה מראשי
הסופים באיראן .בשלב מסוים הוא ומשפחתו ניסו לשכנע אותי לעבור לגור
איתם ,ולהשתלב בתעשיית ההסתה נגד ישראל ,אבל לא הסכמתי".
הוא החל במסע פנימי וחקר עמוק על שורשיו ,אך רק שנים אחר כך ,בגיל ,28
החליט למצות את הגילוי עד תום" .מהרגע שחזרתי בתשובה ,לא נגעתי בכלי
נגינה במשך שמונה שנים .מצאתי מנגינה שאי אפשר להחליף אותה בשום דבר
אחר – התורה .כבר קרוב ל‑ 20שנה שאני לומד תורה ,הלכה למעשה .זה משהו
באופי שלי ,שכאשר אני מוצא משהו שממלא אותי אני רוצה ללכת עד הסוף ,כי
אני עושה דברים באמונה".
בלחץ הרב אליהו מדר מישיבת "כיסא רחמים" ,שהכיר את כישרונו ,הוא החל
לחזור אט אט למוזיקה .לפני כעשר שנים התקבצו סביבו מוזיקאים מוכשרים,
שהתלכדו יחד בלהקת 'מכילתא' .הלהקה משלבת נגינה בכלים פרסיים עתיקים:
טאר ,סנטור ,זארב ,נאי וקמנצ'ה ,לצד הרמוניות מפתיעות של גיטרות ,בס ,קלידים
ותופים .כמעט בכל פסטיבל למוזיקה אתנית תוכלו למצוא את הלהקה בין
המשתתפים.
"המוזיקה הפרסית היא המוזיקה העשירה בעולם ,ואחת מהעתיקות ביותר.
במוזיקה הפרסית יש  1,080סולמות( .אני אולי האדם האחרון שיודע את כל
הסולמות) .אני מאמין שזו המוזיקה הכי קרובה למה שניגנו הלוויים בבית
המקדש" ,מספר הרב מאני.
כיום הרב מאני תושב אשדוד ,נשוי ואב לשישה ,לומד בכולל הלכה בראשות
הרב שקד בוהדנה בעיר חולון .אביו ואמו נפטרו לפני שנים רבות ,אח אחד שלו
גר בארץ ,ובאיראן נותרו שתי אחיותיו הקטנות שאינן יודעות שהן יהודיות.

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל( ,054-8486661 .השאירו הודעה בתא קולי)
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המשך מעמוד 1
ושמאלה ,ומוביל את האוטובוס
בהצלחה רבה .כמובן ,שבשעת עצירה הרי הוא "עושה
ברקס" ומשמיע מבין שיניו "טסס ..סס "..קולני של
עצירה .מביט במראה וצועק" :דלת אחורית ,לזוז משם".
מישהו ברכב פרטי ,שנסע מעט לפני האוטובוס ,זכה
לקיתון של רותחין מחלון האוטובוס :הילד שרבב ראשו
מן החלון וצעק לעברו" ,היי ,אינך רואה שאני כאן ,כמעט
התנגשנו."...
קשה הייתה עבודתו במהלך הנסיעה .מידי פעם סימן
מגוון תנועות בידיו לכל נהגי הכביש תוך צפירות צפצפה
צורמות .היו רגעים שעל אף כל מאמציו להמשיך
את הנסיעה ,בעת עצירה ברמזור או עליית נוסעים,
האוטובוס לא נע ולא זע .ניסה ללחוץ כאן ושם ,לקום
ולהתיישב ,להציץ בשעוני הפלסטיק שלפניו ולהחמיץ
פנים ,אך לא הייתה תזוזה .כמעט כבר ירד להישכב תחת
האוטובוס ולבדוק את הנעשה ,אלא שעד מהרה הועילה
איזו תנועה שעשה והאוטובוס החל נוסע...
הנוסעים המשועשעים מול המראה ,שמעו את ההסבר
מפי האבא הנהג" :דם של נהג זורם בעורקי הילד ,הוגה
בהקיץ וחוזה בחלומותיו על נהיגת אוטובוס ,תוך שליטה
מלאה בחמישים הנוסעים ובכל הכבישים שתחתיו.
בהצטרפו אלי לא היה מניח לי כל הנסיעה' :טרטר'
והתחנן לצפור ולסובב ,ללחוץ ולאותת .לא הייתה לי
ברירה עד שהכנסתי לתא המטען את ההגה המאולתר
הזה .בכל פעם שהוא עמי אני אומר לו" :גדי שב לידי
והתנע את הרכב ,ועשה ככל שביכולתך להגיע בהקדם
לתחנה הקרובה" .גדי עושה את מלאכתו בהצטיינות,
כראות עיניכם ,ואני נוהג בשקט והכל בסדר.
הרב זצ"ל ראה באפיזודה זו מסר עמוק משמים ,מאז
שיננו הרבה פעמים באוזני שומעי לקחו" :הקב"ה מנהיג
את הכל ,לנו הוא נותן הגה ואומר לנו" :נו ,גדי ,תוביל את
האוטובוס" .ואנו הילדים הקטנים ,מזיעים קשה לקדם
את העסק לעבר התחנה הקרובה .צרודים אנו ממאמץ,
עייפים ותשושים ,ומלמעלה כל הנוסעים צוחקים."...
מזונותינו קצובים לנו מראש השנה ,ואנו מזיעים להרוויח
אותם ,משקיעים עוד שעתיים בכדי להרוויח יותר .רואים
מישהו המסוגל לעכב לנו את הרווח וצועקים לו בגרון
ניחר" :היי ,אתה לא רואה שאני כאן? כמעט התנגשנו."...
קטני דעת אנו מלדעת ,שאבא הוא הנהג ועלינו נגזר
לעשות תנועות .לו היינו יודעים זאת ,עושים היינו את
התנועות אך לא היינו שוכחים שלא אנו המנהיגים.
"אתם יודעים?" ,גיליתי לבי בפני ילדי הבוגרים" ,זו לי
תקופה ארוכה ,מאז שאתה יוסל'ה התבגרת ,שאני יושב
עם ההגה ומסובב ומסובב ,צועק ורוטן ,מזיע ומאותת.
כל כולי תלוי הייתי בשדכן שהבטיח לסדר את העניין,
רגזתי עליו עד להחריד כאשר דימיתי שהנה הוא עומד
'לסדר' אותי בעסק שלא חפצתי בו ,הסתכסכתי איתו
אחר ששדכן אחר התייצב בפתח עם כמה הצעות נראות.
בקיצור ,עשיתי ככל שביכולתי להזיז את האוטובוס ,אך
הוא לא זז .הבטתי בשעונים והחמצתי פנים ,אך מאומה
אינו עוזר".
"השבוע ליד נרות החנוכה" ,המשכתי לשוחח עם בוגרי,
"פתאום חזרתי לעצמי ,נוכחתי לראות שהאוטובוס לא
זז ,כי אבא הנהג לא מזיז אותו .אבא יתניע את העניינים
מתי שיראה לנכון לעשות זאת ,כל תנועותיי לא יועילו,
חבל על הכוחות .מהרגע שקלטתי את המסר הזה –
עזבתי את ההגה ,קמתי והתיישבתי על הספסלים,
מעתה אני נותן לאבא לעשות הכל .הפסקתי להנהיג,
מעתה הריני מונהג .לא ארפה מההשתדלות שאני חייב
לעשותה ,אך אעשה אותה באור אחר לחלוטין".

המר והמתוק בתרופות
הנקודה השנייה דלהלן מדוברת אצלנו הרבה מאד,
מאותו ליל שבת ,והיא לנו ליסוד קבוע :וכי בני אדם
מבינים חשבונות שמיים? איננו מבינים מאומה .על
מה ולמה השכן מלמעלה כבר רואה נכדים ,ואני עדיין
לא חיתנתי את הראשון?! אחת היא לנו :הידיעה שהכל
מלמעלה ,והכל לטובה.
כאשר אמא נותנת אנטיביוטיקה לילדה הגדול ,מיילל
הקטן שגם הוא רוצה .מסבירים לו שזה מסוכן עבורו,
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אך אותו לא מעניין מאומה .הכדור צבעוני ויפה ,גם הוא
מעוניין בו .מה עושים בכזה מקרה? נותנים לו לבכות,
אך את הכדור אינו מקבל .יש דברים שטובים עבור
האחד ומסוכנים עבור השני .ואת זה הילד אינו קולט.
יש שאינם מבינים ,שמה שטוב עבור השכן מלמעלה –
מסוכן עבורם .לכן בוכים וצועקים" :אבא ,גם אני רוצה",
אך הקב"ה ברחמיו מניח להם לבכות ,ומחביא מהם
את מה שלא טוב עבורם .גם קורה שהילד הקטן זקוק
לתרופה מרה ,והוא ממאן בכל תוקף .מנסים לשדל אותו
ולהסביר לו שזה טוב עבורו ,שזה יקל עליו ,אך הוא אינו
רוצה .בכזה מקרה לא שואלים אותו ,וכופים עליו לקבל
את מה שהוא חייב לקבל.
לעיתים ,היה נראה לי שהנה הקב"ה כבר מביא לי את
הישועה .הכל התנהל למישרין :נפגשנו ,דיברנו ,סיכמנו,
אפילו התיידדנו ,וחשבנו שזהו סימן טוב משמיים ,ובבת
אחת :עצירה פתאומית ,תשובות לא ברורות מלמדות
אותנו שהצד השני נסוג מהעניין .האכזבה הקשה
ממררת את הימים והלילות" .ריבונו של עולם!" ,עולה
המצוקה השמימה" ,אם זה לא זה ,אז למה זה התחיל
בכלל?" ,אבל האמונה עונה ברורות" :זה מה שטוב היה
עבור הנשמה ,לעבור את האכזבה הזאת ,לקבל את
התרופה גם אם היא מרה .את אשר יאהב ה' – יוכיח .אם
מי שמרחם עלי לא היה עושה לי זאת ,קל וחומר שהקב"ה
המרחם עלי יותר מכל מרחם – לא היה עושה לי כך .ואם
הוא יתברך כן גרם לי את כל זה ,הרי זה רק מחמת רחמיו
עלי .אם איני מבין הרי זה מחמת שילד קטן אני".

השיחה בהר המנוחות
תקופה לאחר אותה שיחה ,הייתי עם בני הגדול בהר
המנוחות .בני היה מריר מאד באותם ימים ,ואני עמלתי
להרגיעו .הלכנו בין מאות המצבות ,נעצרתי ליד אחת
מהן ואמרתי לו" :רואה אותו? יתכן שזה היה בחור מבוגר
מאד כאשר התחתן .הוריו ,אלו הקבורים לידו ,כנראה
התרוצצו כדבורים בחוסר מנוחה .צר היה להם ומר.
עכשיו הכל כבר ברור להם ,בשעה זו הכל מחוור ,למעלה
רואים שהכל לטובה .כאשר עלתה נשמתם למרומים,
סביר להניח כי ראו למפרע כמה הועילה עוגמת הנפש
לזיכוך נשמתם".
בדרכנו הביתה דיבר בני במרירות רבה" :נו ,מתי נפטרו
אלה? תש"ט ,תש"כ ,קל לראות את הכל ממבט לאחור,
אך ההווה כל כך קשה" .ריחמתי עליו בכל לבי ,וכי לי
לא קשה? אך על אף הכל דברתי בפי ,והדברים חדרו אל
לבי" :אם אדם יודע במהלך הקושי שהכל לטובה ,הרי
שעצום השכר והזיכוך פי כמה!" .בני שיחיה מזכיר לי
הרבה את אותה שיחה בהר המנוחות ,טוען ששאב מכך
הרבה מנוחה לחיי היום-יום הבלתי קלים שלו.

לא להתעלם ממה שיש
ומכאן לנקודה השלישית :שאלתי פעם את בני השני ,בן
עשרים וחמש ,עם שובו מהישיבה" :מה נשמע?" .הילד
ענה לי" :ברוך השם" עם אף למטה .במילים אחרות:
"אבא! מה יכול להיות 'נשמע' כאשר אתה בן עשרים
וחמש ,נותרת לבד בשיעור שלך ,מעליך גיבנת של אח
יקר ."...נצנץ בי רעיון באותו רגע" :רוצה לצאת היום
לאיזה מקום?" ,שאלתי" .להיכן?" ,הסתקרן הבן" .לטייל
קצת בין המיטות בהדסה עין כרם"" .עבור מה?" ,בני
חשב כי יצאתי מדעתי" .עבור מה? עבור שבני הבריא
והשלם ,התמיר ,הנאה והפיקח ,בעל הרמ"ח איברים
ושס"ה גידים החזקים והטובים – יענה "ברוך השם"
קצת יותר בשמחה."...
פלוני בעל משפחה ברוכת ילדים ,שהתגורר בדירת לחץ,
וחנוק היה בחובות עד צווארו ,שיגר מכתב מצוקה לכ"ק
הרבי מלובביץ' זצ"ל ,בו תינה את צרתו ,וכתב שהוא
וזוגתו אינם מחזיקים עוד מעמד .זה היה תוכן המענה:
"קראתי מכתבך ,ולא הבנתי מילה וחצי מילה .מבין
השורות הבנתי ,כי יש לך אישה! הידעת ,כי יש המוכנים
לשלם כל אשר להם עבור מציאת הזיווג? והנה ,זיכה
אותך הקב"ה בזיווג מן המיטב ואתה מתלונן?! שנית.
המשכתי ונוכחתי לקרוא כי יש לך ילדים ...ולא אחד ולא
שניים אלא בית מבורך בבנים ובנות .שומו שמים! וכי
יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

אינך יודע שיש הבוקעים רקיעים עבור שיהיה להם ילד
אחד? ואתה מתהלך לך בין ברכת ה' ורוטן?! שלישית.
ממשיך אתה לספר כי נתברכת בקורת גג .יש לך מחסה
ממטר ומסתור מן החמה .בה בשעה שאלפים אחרים
נודדים ,ואין להם היכן להניח ראשם .ובכן ,יהודי יקר,
הכר בחסדי הבורא שגמל עמך עד הנה ,רק לאחר מכן
קווה לחסדים נוספים".
מה עצום חסד ה' שעלי ,שפתח בפני את הרקיע ,והראה
לי שהוא הנהג המנהיג ,שהוא המרחם והכל לטובה,
ושפתח לי את העיניים לראות את כל הטוב שחנן אותי.
על כל זאת אני מודה לו ,וממנו אבקש שגם להבא הכל
יהיה טוב ,לנו לכל ישראל.

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

לכל הישועות
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661
מרן ,פאר הדור והדרו ,שר התורה הגאון הרב
מאיר מאזוז שליט"א :הנני ממליץ בזה על
עמותת "אור עליון" בראשות וכו' ,שעושים
פעולות רבות לקירוב רחוקים ולטיפול בנוער
נושר .ומדי חודש בחודשו מוציאים עלון
"אור עליון" ,ומצאתי בו כמה דברים יקרים
ונפלאים .שיבורכו מפי עליון ,ויזכו לחזות
בשוב ה' ציון .מצוה רבה לעזור בידם כל אחד
לפי כחו באונו ובהונו ,ויהי נועם ה' עליכם,
אכי"ר .נאמ"ן.
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".

סיפורי ישועות
אחותי הייתה מאד חולה ,יש לה את המחלה
הארורה ,והיא שכבה בטיפול נמרץ ,עשינו לה
"פדיון נפש" דרך הארגון שלכם "אור עליון",
וב"ה כעת אחרי הפדיון היא מתאוששת
ומתרפאת ,חל בה שיפור ניכר .אחרי שראיתי
שהפדיון עובד ,לכן אני מבקשת לעשות עוד 2
פדיוני נפש ,עבור  2אנשים שזקוקים לישועה.
***

כתב בספר "רבנו" (עמוד קלא)" :באו לשאול את
מורנו ורבנו ,מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל,
על אדם בעל עסקים מארה"ב שנסע לטקסס
ונעלם .וביקשו שרבנו יתפלל עליו ,ושאלו מה
לעשות? ורבנו אמר שיעשו פדיון נפש .שישלחו
כסף לגאון רבי מאיר מאזוז שיעשה לו פדיון
נפש" .ע"כ .ובספר אביר הרועים (ח"א עמ' 144
וח"ב עמ'  )372כתב נכד מרן זצ"ל ,שסיפרה לו
אימו שראתה כמה פעמים שיעץ אביה לשואליו
שיעשו פדיון נפש ,והיה שולחם לרבי יהודה
מועלם שהיה בקי בעניין כראוי .ופעם כשנכדו
חלה ,שלח בקשה להג"ר יוסף עדס זצ"ל לעשות
פדיון נפש עבורו.
***

לפני שלושה חודשים ערכתי פדיון נפש אצלכם
עבור בני שגילו נושק לגיל שלושים ,ועדיין
לא מצא את זיווגו .ברוך ה' זכיתי לראות
ישועות ,בשבוע שעבר בני התארס בשעה טובה
ומוצלחת!! לא מאמינה שזה קרה!! 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.

יגל ליבי בישועתך

שלמה המלך מלמד אותנו "ורקב עצמות קנאה" (משלי יד,
ל) .הקנאה כל כך חודרת לתוכנו עד שמגיעה לעצמותינו
ומביאה אותם לידי ריקבון .אדם ששולטת בו מידה
מגונה זו ,יכול להגיע על ידה לכל הפשעים שבעולם ,כמו
שאומרים חז"ל ,שהחמדה יכולה להביא לידי גנבה ,ואם
לא יצליח במשימתו ,אפילו ירצח את בעלי הדבר שחומד
בו .לצערנו ,אפילו תלמידי חכמים שלומדים ומלמדים
תורה לרבים ,פעמים שלא שמים לבם ,ונכנסת בהם
מידת הקנאה עד שמכפישים אחרים על לא עוול בכפם.
וחושבים הם שעושים זאת לשם שמיים ,ואינם מבינים
שהקנאה מדברת מגרונם.
הקנאה מבטלת את האפשרות שנהיה מאושרים ,מפני
שאפילו אם ישלח לנו הבורא יתברך את כל משאלות
לבנו ,ברגע שנראה שחברנו קיבל יותר מאתנו ,מיד
השמחה תפרח מלבנו .בעל הקנאה יכול לאבד עולמו,
כמו שאומר התנא (אבות ד,כא)" :הקנאה התאווה והכבוד
מוציאים את האדם מן העולם".
הקנאה מלווה אותנו בכל מעשינו בחיים :אדם יכול לקנא
בחברו שמצא בת זוג טובה יותר משלו .אם נולדה לו בת
בחסד של חינם מאת השם יתברך ,הוא לא נהנה מטובתו
של השם ,מפני שלחברו נולד בן .ואם קנה רכב ,הוא יהנה
עד שיראה את השכן עם רכב יקר יותר .ואפילו אם זיכה
אותו הבורא יתברך להעביר שיעורים לעם ישראל ,הוא
יהנה עד שיראה רב אחר שממלא אולמות יותר ממנו ,או
שנהנים מהרצאת חברו יותר משלו .ואפילו בעולם העליון
יקנא בחברו שזכה ללויה מכובדת יותר ממנו...
אישה עשתה שיפוץ כללי בביתה ,וממהרת לקרוא
לחברותיה ולהראות להן את יופי המטבח ,וכמה הוא
מיוחד במינו ,ואת הקרמיקה הבוהקת שהזמינה במיוחד
מאיטליה ,עד שאחת החברות מספרת לכולם שאף היא
שיפצה לא מזמן ,וקנתה מטבח קצת יותר חדשני במחיר
נמוך יותר ,ואפילו מצאה יצור מיוחד של קרמיקה שעולה
בכמה דרגות על הקרמיקה של חברתה .אתם בוודאי
מבינים ,שברגע זה נגמרה השמחה מהדברים שזיכה אותה
השם יתברך" .מה כל זה שווה לי ,אם לחברתי יש יותר
טוב?" ,אומרת בלבה...
"טוב עין הוא יבורך" (משלי כב,ט) .שלמה המלך מלמד
אותנו ,שאם יהודי שמח כשרואה שטוב לאחרים ,הבורא
יתברך מיטיב לו בברכה במידה כנגד מידה .הוא רוצה
שתשרה הברכה בבית חברו ,ולכן מחזיר לו השם יתברך
ברכה בביתו שלו .אבל ישנו גם צד שני :אם הוא צר עין
על חברו חלילה ,יקבל את ההיפך מהברכה במידה כנגד
מידה .אם אדם מייחל לכישלון של חברו ,הקב"ה ממהר
לתת לו את מה שייחל לחברו.
לעילוי נשמת דודי היקר
יוסף בן שרה ז"ל
ת .נ .צ .ב .ה

פעם אחת" :היא עשתה ממני אפס".
הסיבה והפתרון לקנאה
הסיבה העיקרית הגורמת לקנאה בזולת ,היא המחשבה כשם שלא ניתן לילד בן שנתיים לאכול סטיק משובח
טובותשהוא יכול להזיק
אלא משום
שהוא יקר,
ובטחון,בגלל
אמונה ויקר ,לא
ומידות
שמחה
שאם יהיה לנו את מה שיש לחברנו ,מצבנו יהיה טוב יותר,
אשת חברו מכל מיני סיבות,
שחומד את
יגאלאדם
הרה"ג אותו
בלבו :לו ,כך
שליט"א
כהן
ונוכל לעבוד את הבורא בנחת ובשלווה .אדם חושבמאת
בישועתך"שנראה יפה  -מתאים לכל
לבי כל סוג אוכל
"יגל שלא
ספרולדעת,
מתוך צריך
"לוּ הייתי מתחתן עם אשת פלוני המדברת בנחת ,והבית
שלהם כל כך מסודר ,היה לי טוב יותר מאשר עם אשתי אדם .ואם השם יתברך נתן לך את אשתך או את בעלך,
המדברת בקול גבוה .אם תהיה לנו דירה יפה כמו לחברנו ,הם הטובים ביותר בעולם בשבילכם.
תהיה לנו הרחבת הדעת לעבודת הבורא .ואם הייתי גבוה
מקנא גם במחלה?
בגובה של מטר שמונים כמו
חברי ,הייתי מקובל יותר סיפר פעם הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א ,שניגש
בהופעתי".
בחברה ,ומשכנע יותר
אליו אברך מתושבי השכונה ,והתוודה בפניו שהוא חומד
הפתרון לקנאה :ישנו משפט שרגילים האנשים לומר :מאד את הדירה הרחבה והמוארת של חברו .ענה לו הרב,
"הדשא של השכן נראה ירוק יותר" .כשהייתי אוכל שבמקרה הכיר את אותו אברך המדובר ,ואמר" :אתה
ארטיק בהיותי ילד ,הארטיקים של החברים היו נראים מקנא גם בסרטן שיש לו?" .ואז הסביר לו הרב ,שאותו
טעימים יותר משום מה ,וכשהייתי מבקש מהם לטעום ,אברך נלחם במחלה הידועה כבר כמה חודשים ,והרופאים
גיליתי שדווקא שלי הרבה יותר טעים .נראה שזו מידה לא נותנים לו סיכויים רבים לשרוד .הבין האברך ,שלא כל
שנולדנו איתה ,ומקורה בחוסר הכרת הבורא יתברך.
מה שאנחנו רואים אצל האחר מושלם כמו שזה נראה .אין
אם רק היינו יודעים כמה השם יתברך אוהב אותנו וכמה ספק ,שאם יתנו לנו לראות מה יש בחבילות של החברים
הוא מרחם עלינו ,אין ספק שהיינו מבינים שמה שיש לנו שלנו ,אנחנו נבחר לחזור לחבילה שלנו.
בחיינו הוא הדבר הטוב ביותר עבורנו .מי שאוהב אהבה באחד משעורי כשספרתי כמה התורה מתוקה וכמה
כל כך גדולה ,והרחמים שלו אין סופיים ,יתן לנו בדיוק כדאי להידבק בה ,ענה אחד המשתתפים ללא בושה:
את מה שטוב ביותר עבורנו .כדי שנבין את אהבת הבורא" ,אני מקנא בך ,כבוד הרב ,שאתה לומד תורה וכל כך
ננסה לחשוב את כמות האהבה של אמא לבנה .כל אוהב אותה" .עניתי לו מיד" :אם היית יודע כמה משברים
אהבתה נובעת מהעובדה שהחזיקה אותו בבטנה תשעה עברתי בימי חיי ,וכמה דמעות הכרית שלי ספגה ,לא היית
חודשים ,וטיפלה בו במשך ימי ילדותו .לעומת זאת ,השם מקנא בי! אין לי ספק ,שלא היית רוצה לעבור את מה
יתברך יצר אותנו יש מאין ,ונפח בתוכנו חלק ממנו יתברך ,שאני עברתי .קח לך את מה שהבורא יתברך חנן אותך,
ובכל רגע הוא מחיה אותנו בכל נשימה ונשימה .אם כן ,ותעשה את המקסימום שאתה יכול ,ואל תסתכל על אף
כמה אהבה יש לו כלפינו ,ועם אהבה שכזו כל מה שעושה אחד אחר בעולם!".
עמנו הוא טוב מוחלט.
אמרת תודה על אשתך?

זאת האישה/הבעל הכי טוב/ה עבורך

כדי להבין את הטוב שבכל דבר אביא מעשה בזוג שהכרתי:
האישה ,כך לטענת בעלה ,הייתה מושלמת .אם הבעל היה
יושב על הספה וצריך להביא מהשולחן את כוס השתייה,
היה קורא לאשתו מהמטבח שתביא לו את הכוס ,והיא
הייתה נענית לבקשתו בשמחה .וכך התפנק לו הבעל
בחיים נעימים ומאושרים עם רעיה זו .המצב הזה גרם
לו להתגאות בלבו ,הוא חשב שכולם צריכים לעצור הכל
כדי לקיים את בקשותיו .לאחר מספר שנים חלתה אשתו
במחלה ,לא עלינו ,ולצערנו הלכה לעולמה לאחר כשנה.
רצה היהודי להקים בית מחדש ,וב"ה לאחר זמן קצר מצא
את שאהבה נפשו ונישא שוב .אבל ...בבית הזה חיכתה לו
הפתעה ,לא רק שאשתו הנוכחית לא שמעה בקולו ,אלא
ה' חנן אותה בקול גבוה במיוחד ,והייתה מתעללת בו .כך
הייתה הגדרתו.
ואני עומד מהצד ושומע את תגובותיו ,ויודע בלבי כמה ה'
אוהב אותו :ראה הבורא יתברך ,שהאישה המנוחה עשתה
לו (שלא בכוונה) נזק גדול מאד לנשמתו .היא טיפחה
בתוכו את מידת הגאווה .ככל שהייתה נכנעת בפניו
יותר ,כך הוא חשב שהוא באמת משהו מיוחד .וכשראה
השם יתברך שהבחור מתדרדר ,ואומרת הגמרא (סוטה
ה ,א)" :הקב"ה אומר על הגאוותן 'אין אני והוא יכולים
לדור במקום אחד'" .והצדיק אפילו אינו מנסה לעבוד על
מידותיו .לקח את רעייתו לגן עדן ,והשאיר אותו לבד ,כדי
שאולי יבין את מקומו .כנראה שהלקיחה לא עזרה לבחור
להתפקח ,לכן שלח לו ה' את האישה הטובה ביותר עבורו
בעולם ,שתראה לו מה הוא שווה .וכך הוא התבטא לפני

לעילוי נשמת

יוסף בן עזיזה ז"ל
ואסתר בת זוהרה ז"ל

ת .נ .צ .ב .ה.

ת .נ .צ .ב .ה

עצה טובה שתעזור לנו שלא לרצות את של האחרים
היא להתבונן בדברים הטובים שיש לנו בחיים .האם אנו
מעריכים את הבריאות שלנו? פעמים מזכה אותי השם
יתברך להיות סנדק ,ונגשים אלי אחרי ברית המילה לקבל
ברכה .הצעירים שבחבורה מבקשים ברכה לפרנסה,
משום שהבריאות אצלם הוא דבר מובן מאליו ,ולעומתם
המבוגרים יותר – אף פעם אינם מזכירים פרנסה אלא
בריאות בלבד ...הסיבה היא ,משום שבגילם הם יודעים
להעריך גוף בריא .כל פעם שהם קמים בבוקר והגב לא
כואב הם שמחים ומאושרים.
אדם שנשוי כבר עשרים שנה שוכח את המתנה שקיבל
מהקב"ה ,והיא – אשתו .הוא כבר התרגל למתנה ,ואם
רק יפגוש כמה רווקים מבוגרים ,וישמע כמה קשה להם
להיות לבד ,פתאום ידע להעריך את המתנה שקיבל ,וידע
ליהנות ממה שיש לו ,ולא להסתכל על מה שיש לאחר.
כך גם לגבי הילדים – אני רואה לפעמים הורים שמדברים
בזלזול על ילדיהם ,או שמוותרים על זמן האיכות עם
הילדים .הם אפילו אינם מגיעים ל'אבות ובנים' ,שם
אמורים הם לשבת עם ילדיהם וללמדם תורה ,ושולחים
את הבנים לבדם.
ואני חיכיתי לילד ראשון שבע שנים ,והשם יתברך זיכה
אותי ואת אשתי בחמש בנות ,ועדיין לא זכיתי בבן (הכל
לטובה ,כמובן) .אני מסתכל עליהם משתומם ולא מצליח
להבין ,איך אפשר לזלזל במתנה נפלאה זאת ,שיש להם
ילד שקורא להם 'אבא'?! כמו כן יש לאבא זכות שיכול
ללמד את בנו תורה .הם פשוט אינם יודעים להעריך את
מה שחנן אותם הבורא יתברך!

לעילוי נשמות

אבא מרדכי בן צרויה

לעילוי נשמת

ז"ל

נלב"ע א' אלול
רחל בת לאה ז"ל
נלב"ע י' תמוז

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל

אמונה ובטחון ,שמחה ומידות טובות
מאת הרה"ג יגאל כהן שליט"א
מתוך ספרו "יגל לבי בישועתך"

הכל על מידת הקנאה

הקנאה היא מידה שמלווה אותנו משחר ילדותנו .תנסו
להיזכר מה היה קורה כשחלילה אחד מהאחים קיבל
ממתק מאבא ,הרי זה היה שווה בעינינו לחורבן בית
המקדש .אם ברצונכם לראות עד כמה מידת הקנאה
טבועה בנו ,תנסו לתת ממתק לאחד מילדיכם בפני
אחיו ,ותראו מיד את תגובתם" :למה רק לו? מה אתי?",
והדברים מוכרים לכולם .ואם תשאלו" :מתי זה נעלם
מאיתנו?" .התשובה היא" :זה עדיין לא נעלם ,רק אנחנו
מתביישים לומר בפה' :למה לו יש ולי אין?!'" .כמעט כל
אחד מאיתנו יש לו קנאה מסוימת על החבר ,וזה דבר
שמונע אותנו מלהיות בשמחה אמתית בעבודת השם.

תוצאות הקנאה

מדור חדש!

לעילוי נשמת
רונית בת משיח ושמחה ז"ל
ת .נ .צ .ב .ה

ירדנה שושנה בת רחל

ז"ל

נלב"ע כ"ג תמוז
תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

מזכה הרבים
הרב אליהו הרבון זצ"ל
שנים רבות הפיץ את עלוננו
בקרב העם
נלב"ע בערב חג השבועות
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
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הלכות הקשורות לנופש וטיולים
הלכות ברכת הגומל

א .מנהג הספרדים ועדות המזרח ,לברך ברכת
"הגומל" גם על נסיעה מעיר לעיר ,מפני שכל
הדרכים בחזקת סכנה .וכל שנוסע במכונית
מחוץ לעיר כשיעור מהלך פרסה ,דהיינו שנמשך
זמן הנסיעה שבעים ושתים דקות ,חייב בברכת
"הגומל"( .חזו"ע ברכות עמ' שסד).
ב .אם יוצא לדרך בנסיעה ברכב וחוזר בו ביום,
ובצירוף זמן הליכתו וחזרתו יש שבעים ושתים
דקות ,מברך "הגומל" בשם ומלכות .ומבוקר עד
בוקר נחשב יום אחד לעניין זה .וכגון שיצא לדרך
ביום ראשון בבוקר ,וחזר מאוחר בלילה בליל
שני ,מצטרפים הליכתו וחזרתו( .שם עמ' שסה).
ג .הנוסע במטוס פרטי ,או במסוק ,וזמן הנסיעה
נמשך שבעים ושתים דקות ,צריך לברך ברכת
"הגומל" בשם ומלכות ,וכן המנהג( .שם עמ'
שסז).
ד .נהגים שפרנסתם מנסיעות מעיר לעיר ,ובכל
יום נוסעים כמה פעמים הלוך וחזור מעיר לעיר,
יברכו "הגומל" ביום שבת בלבד( .שם עמ' שסו).
ה .הנוסעים לנופש בעיר אחרת ,ושוהים שם
מספר ימים ,ושוב חוזרים לביתם ,אם שהו 72
דקות בעת נסיעתם לנופש ,וכן בעת חזרתם
לביתם ,עליהם לברך ברכת "הגומל" בהגיעם
לעיר שנופשים שם( ,בעת קריאת ספר תורה
בשני וחמישי או בשבת) ,ושוב לחזור ולברך
"הגומל" בהגיעם לעירם( .שכיון ששוהים מספר
ימים באותה העיר שנופשים שם ,כשהגיעו לאותה העיר

נקרא "הגיעו למחוז חפצם" .וכמש"כ בחזו"ע ברכות עמ'
שסט" :שלוחי ארץ ישראל שנוסעים דרך כמה עיירות,
ומתרימים את תושביהם לדבר מצוה ,כל עיר שעוברים
בה נחשבת למחוז חפצם ,ואם מתעכבים שם איזה ימים
צריכים לברך הגומל בכל עיר ועיר").

עמ' שסג ד"ה ודע" :ודע ,שהשוחה והשט בים ,ואפילו
בים כינרת שהוא סמוך למקום ישוב ,ואפילו יש שם מציל
באופן קבוע ,אע"פ כן דינו כדין יורדי הים ,שהרי כמה
פעמים אירעו שם אסונות ונטבעו בים" .וביאר מרן הגאון
הרב מאיר מאזוז שליט"א (עלון בית נאמן ,גיליון  69אות
כח) כוונתו" :על מי שנכנס עמוק ושט בפנים שזה מסוכן,
אבל אם אדם יושב קרוב לים ,ואין שם בולענים וכדומה,
לא שמענו שמברכים על זה" .ונלע"ד ההגדרה ,כל שהמים
עמוקים עד שמגיעים לחזהו ולכתפיו מקרי "נכנס עמוק
ושט בפנים" ,שבמרחק כזה שמענו על אסונות ל"ע .וע'
בחזו"ע שם עמ' שסא ד"ה מעשה באחד וד"ה והנוסע).

ו .הנוסעים לטיול ארוך בן כמה ימים ,ובדרכם
עוברים מעיר לעיר וממדינה למדינה ,וכל לילה
ישנים בבית מלון במקום שהגיעו לשם ,עליהם
לברך "ברכת הדרך" בכל בוקר ,ופוטרים בזה את
כל הנסיעות שבאותו היום .אבל ברכת "הגומל"
לא יברכו אלא בהגיעם חזרה לביתם לחיים טובים
ולשלום( .כתב בשו"ע סי' קי ס"ה לגבי תפילת הדרך :ג .הרואה את הים מברך "ברוך אתה ה' אלוקינו
"אין צריך לומר אותה אלא פעם אחת ביום ,אפילו אם מלך העולם עושה מעשה בראשית" ,וכן הדין
ינוח בעיר באמצע הדרך .אבל אם דעתו ללון בעיר ,ואחר ברואה את ים כנרת .אבל הרואה את הים התיכון
כך נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב לביתו ,שבחופי ארץ ישראל ,או את ים האוקיינוס ,מברך
צריך לחזור ולהתפלל אותה פעם אחרת" .אמנם לגבי "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה את
ברכת הגומל ,נלע"ד שאין לברך רק בסוף הנסיעה ,שלא הים הגדול" .ואם בירך על ים התיכון "עושה
מסתבר שיברכו בסוף כל יום ברכת הגומל ,וכמ"ש בחזו"ע מעשה בראשית" ,יצא ידי חובה בדיעבד( .חזו"ע
ברכות עמ' שסו לגבי נהגים שנוסעים כמה פעמים מעיר ברכות עמ' תסז ,ועמ' תע ד"ה כתב המשנ"ב) .ואין לברך
לעיר ,שלא מברכים הגומל רק ביום שבת בלבד .ולא דמי שוב רק לאחר שלא ראה את הים במשך שלושים
למש"כ בסעיף הקודם ,ששם שוהים הם מספר ימים בעיר יום( .מ"ב רכח ,ב).
הנופש ,ואין מברכים אלא פעמיים ,בהליכתם ובחזרתם ,ד .הרואה את ים המלח אינו מברך כלל ,שיש
ודמי למש"כ בחזו"ע לגבי המתרימים ששוהים איזה ימים אומרים שלא נברא במעשה בראשית ,אלא נוצר
בכל עיר ,שעליהם לברך בכל עיר ועיר).
בהפיכת סדום ועמורה .וטוב שיברך "עושה מעשה
הלכות רחיצה בים
בראשית" ויהרהר בלבו בלבד את המילים "ה'
א .איסור חמור מאד לרחוץ בים או בבריכה אלוקינו"( .שם עמ' תסט ד"ה ים המלח).
מעורבת גברים ונשים ,ואין זה ממידת חסידות ה .הרואה את הים התיכון ,ובירך "שעשה את הים
ל"חרדים" ,אלא הוא אחד מהאיסורים החמורים הגדול" ,ואחר כך ראה את ים כינרת ,חוזר ומברך
ביותר שבתורה .וכמו שאמרו חז"ל (ברכות "עושה מעשה בראשית"( .שם עמ' תסז).
סא,א) בגדולה מזו" :כל העובר אחורי האישה
בנהר – אין לו חלק לעולם הבא" .ואין לרחוץ
בים מעורב אפילו לצורך רפואה( .יחו"ד ה,סג).
ובספר "אור עליון" פירטנו מלבד האיסור שבדבר מרן הגאון ,גודר הפרצות בכרם ישראל ,הרב מאיר
את כל הצדדים השליליים ברחיצה מעורבת ,כמו מאזוז שליט"א ,התריע בשיעורו השבועי כנגד
הרס ה"שלום בית" וכדומה .שומר נפשו יברח מסלולי הכפירה שבמכללות החרדיות" :שלחו לי
קונטרס נגד המכללות החרדיות ,כי לכאורה הם
ממקומות אלו כבורח מפני האש.
ב .המתרחץ או השוחה בים ,ואפילו בים כנרת" ,חרדיות" ,אבל מלמדים אותם שם כפירה ,כמו
ואפילו במקום שיש מציל ,צריך לברך "הגומל" למשל פסיכולוגיה על פי פרויד ...כשזה קורה
ביציאתו מהים .במה דברים אמורים ,שנכנס עמוק במכללה חרדית צריכים להלחם נגד זה .שילמדו
בים ,עד שמגיעים המים לחזהו ולכתפיו ,אבל דבר שאין בו שום דבר של כפירה ,כמו מתמטיקה
המשכשכים רגליהם בשפת הים ,אינם צריכים וכדומה"" .אתם לא תכניסו לנו את הכפירה בדלת
לברך הגומל ביציאתם( .כתב ב"חזון עובדיה"ברכות ,האחורית" ,זעק מרן מנהמת לבו.

זהירות ,כפירה!

תושבי אשדוד והסביבה
מוזמנים להרצאה חובה ויסודית

"מירוץ העברת הלפיד"
ההוכחה שתורה משמיים
מפי הרב מנשה בן פורת שליט"א
מרצה בכיר ב"רשות השידור"
ובארגון "הידברות" ,ועורך העלון שבידכם
דברי פתיחה מפי רו"ח יניב בירן
ראש קבוצת "שובי נפשי"
החברה העירונית אשדוד

יום רביעי ,יז אב תשע"ז
( 9באוגוסט )2017

בשעה  20:30במרכז תקוותינו
רח' המעפילים  ,21אשדוד
כיבוד קל • כניסה חופשית
• מקום לנשים • חניה במקום

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה
כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?
מתדוצאות
טיפול מלווה התחדשות לנשים ,זוגות וילדים .הימות
הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים ,טראומה ואובדן.

מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

צלצלו( 053-3354470 :תמרה)
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• מאמרי יהדות • הוכחות ליהדות וארכיאולוגיה • סיפורים כלליים וסיפורי צדיקים • פרויקט "אחרית
הימים" • פרויקט "חזון עובדיה" • סגולות לעם סגולה • אסטרולוגיה ע"פ היהדות והקבלה
• מדוע שלח זקן המקובלים הרב כדורי את שמשו לקנות שוקולד?
• מדוע מרן הגאון הרב עובדיה יוסף חבש משקפיים שחורות?
• "שלא עשני אישה" – האין בכך זלזול באישה?
• כיצד ניתן להיות שמחים בעולם המודרני?
• מדוע בדרום קוריאה ובסין התאהבו בגמרא?
• נמצאה תיבת נח בהרי אררט
• מי גילה את הדינוזאורים?
• מהו הפסוק מהתנ"ך שפרסם החמאס?
• מה כתוב ב"אמנת חמאס" שישאיר אתכם פעורי פה?
• מהי הסגולה למציאת האבדה? (בדוק ומנוסה!)
• מהם התכונות על פי המזל שלי?

התשובות לשאלות אלו ועוד נמצאות בספר

צלצלו0548486661 :

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

