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שכיח הדבר ,ובמיוחד אצל צעירי הצאן,
שיתלונן האדם על כך ,שאין עבודתו
את ה' נעשית אלא מתוך טירוף הדעת.
מלחמת היצר בוערת בקרבו ,ואין
נפשו מוצאת מנוחה .גם אם לבסוף
יוצא הוא מנצח בשדה המערכה ,הרי
שנפשו מליאה פצעים כתוצאה מאותה
מערכה .וכאן הבן שואל :מדוע עשה
ה' לי ככה? הלא בעבודתו חפצתי
ולשרתו ייחלתי ,למה איפוא יועמדו
קשיים ומכשולים בדרכי? תלונתם זו
לכשעצמה כבר מפילה את רוחם .אלא
שישנה נפילה כפולה ומכופלת מזו,
והיא ,כאשר מדמה אותו אדם בנפשו,
כי משמעות הדבר היא ,שפעולותיו אינן
רצויות לפני ה' ,וגם קירבתו לאלוקים
אינה רצויה בשמיים .מסקנה זו מפילה
חללים חללים .לא חללי חרב אלא
חללי רוח.
אולם לפי האמת ,לא רק שהתלונה
אינה נכונה ,אלא אף נבנית היא על יסוד
שגוי .הנחת היסוד אומרת ,שאין לך
מובחר בעבודת ה' מזו הנעשית מתוך
רצון וחפץ לב ,ומתנהלת לה בנחת באין
פגע רע .אך ההיפך הוא הנכון .אדרבה
ואדרבה .אותה עבודה קלה שאינה
יודעת מניעות ,סימן הדבר שרחוקה
היא מלהיות מובחרת .כי אין לך עבודת
ה' מובחרת אלא זו הנעשית מתוך
טירוף דווקא .כאשר היצר מתגבר עליו
ואומר לכלותו ,ובחירוף נפש שורד הוא
את המערכה ,או אז העבודה חביבה,
אהובה ורצויה ,והיא היא המובחרת
שבעבודות .וכמו שכתב בספר "עטרת
ישועה" (שמות יז,ז).

עבודת ה' בימי השנאה היא
החשובה ביותר

ימי אהבה וימי שנאה

בעמל ,בשיברון לב וחלישות הדעת,
בכדי לזכות למעט תורה ותפילה.
דווקא מימים שכאלה מקווה אני לזכות
לעולם הבא".
הבה ונתאר זאת באופן מוחשי :יהודי
קם בבוקר רענן לאחר שינה מתוקה,
עם חשק גדול לעבודת ה' .הוא הגיע
מוקדם לתפילה ,הספיק ללמוד משהו
לפני התפילה .ומתוך ריכוז ,יישוב הדעת
ורגשות עמוקים התפלל את תפילתו.
אותו היום עבר עליו ללא ניסיונות
מיוחדים :לא הייתה לו התמודדות עם
עוון לשון הרע ,כעס או שאר עוונות.
הוא התענג בלימוד התורה ,והצליח
גם לחדש חידושי תורה יפים ומתוקים.
בקיצור ,עבר עליו יום מבורך .בסופו של
יום הוא שבע
רצון מעצמו,
ומקווה שכך
יהא בכל יום.
והנה למחרת,
נהפך הגלגל
על מיודענו
המאושר:
בקושי רב
הצליח לקלף
את עצמו
מהמיטה
בבוקר,
מ א ח ר
ובלילה שנתו
נדדה מעיניו ,והוא הצליח לישון
שעתיים בלבד ...במאמץ רב סוחב הוא
את עצמו לתפילה ,אליה הגיע כמובן
באיחור ובלי חשק .תפילתו טרופה
ולבו בל עמו ,לאחר מאמצים רבים
הוא מצליח לכוון בברכת אבות בלבד.
לאחר מכן ,במשך כל היום נחתו עליו
ניסיונות מכל כיוון :פה ניסיון בלשון
הרע ,פה ניסיון בשמירת העיניים,
ופה ניסיון לכעוס ולהקפיד .בשיעורי
התורה מתאמץ הוא לקלוט משהו ,אך
לבו מתקשה כאבן ,ואין הוא מרגיש כל
טעם בלימוד .כך עובר עליו יום ארוך
ומיגע ,שמזמן לא ידע כמותו .בסוף
היום הוא מתאונן מדוע הוא נענש ביום
חשוך כזה ,לעומת יום אתמול שהיה
יום מאיר וזורח.

והנה ,כתב רבינו תם (נכדו של רש"י)
בספר "הישר" ,שהקב"ה קבע בעת
יצירת האדם ,שיהיו לכל אחד מעם
ישראל (ללא יוצא מן הכלל) תקופות
שונות בחייו :ימים בהם לבו נמשך
לעבודת ה' ,ויש לו חשק גדול לשמירת
התורה והמצוות – ימים אלו מכונים
"ימי האהבה" .וישנם ימים ,בהם הלב
קר לעבודת ה' ,ואין לאדם חשק וטעם
בלימוד התורה ובשמירת המצוות –
ימים אלו מכונים "ימי השנאה".
ומובא עיקר עבודת ה' היא בשעת
בספר "שומר אמונים" ,שאמר הרב
חושך והסתרה
הקדוש רבי זושא מאניפולי" :אם אזכה
לעולם הבא ,לא יהיה זה בזכות ימי זו השקפתנו ,וזו הסתכלותנו ,אך הבה
הגדלות  -שעבדתי את בוראי בגדלות ונראה מה הסתכלותו של הקב"ה על
המוחין .אלא בזכות ימי הקטנות ,אותו אדם :על יומו הקל אומר הקב"ה:
החושך וההסתר -שעלה לי בקושי,

"בני! מה הבאת לי היום? מה הקרבת
עבורי היום? הלא היום הזה כולו היה
בשבילך ,שכן נהנית בו מכל רגע ,א"כ
איזו מסירות והקרבה הקרבת למעני
ביום זה?!" .ואילו על יומו הקשה
אומר הקב"ה" :בני! היום ראיתי ממך
נחת ,התגברת כארי לעבודת התפילה,
השתדלת לחטוף תורה ולכוון בתפילה
כפי יכולתך .התמודדת בניסיונות כעס
ולשון הרע ,ובחלק מהמקרים הצלחת
לעמוד בניסיונות .מסירות זו הינה נחת
רוח גדולה בשבילי .שהרי מה שעשית
עשית בענווה ובלב נשבר ,לעומת יום
אתמול שהרגשת התנשאות בלבך,
ונתת טעם לפגם בעבודתך!!".
וזה כלל גדול בעבודת ה' :עיקר
העבודה של האיש
הישראלי היא בשעת
והסתרה,
חושך
שבעקבות
ואף
ההסתרה והחושך
עבודת ה' מועטה
היא מימי העלייה
וההארה ,ולא עוד
אלא שכרוכה היא
במעידות ונפילות,
אולם שווה היא
מועטת
עבודה
הכרוכה בעמל רב
ועם לב נשבר מאשר
עבודה מרובה הבאה
בקלות ומתוך לב רחב.
וכך כתב האדמו"ר מסלונים זצ"ל
בספרו "נתיבות שלום"" :ומעלה
יתירה היא ,כאשר נשיאת הלב של
יהודי להשם יתברך היא מתוך הסתר
וחשכות ,בעת שמרגיש עצמו כמושלך
[מאת ה'] חס וחלילה ,ואף על פי כן
מתחזק באמונתו ,בנצחיות אהבתו
יתברך לישראל עמו ,שזה חביב לפני
השם יתברך יותר מהארת הלב בימים
המאירים ...והרב הקדוש מקוברין זי"ע
אמר לפני פטירתו ,שנעמדו בפניו כל
ימי חייו ,וראה כי הימים המאירים,
שהיה נראה לו כי הם בתכלית הגדלות,
באמת הינם ימים פשוטים מאד.
והימים שהיו בקטנות המוחין ,ונדמו
כימים פשוטים ,הרי באמת הם הימים
המאירים .והיינו שאין הדבר כמו שהוא
נדמה לאדם :פעמים נדמה לו שאור
לו ,ובאמת אין זה אור .ופעמים נדמה
לו שהוא בתכלית השיפלות ,ובאמת
אלו הם הימים המאירים שלו .כי "מי
כה' אלוקינו בכל קראנו אליו" ,ורחמנא
לבא בעי [-ה' רוצה את הלב]" .עיין שם

בהרחבה( .וע"ע במה שהאריך בזה בחומש
במדבר עמ' מז).

עבודת ה' בדור האחרון –
הסתר בתוך הסתר
וכעת נעבור לניסיונות הקשים של
דורינו ,הדור האחרון שלפני הגאולה:
נאמר בישעיה (מט,יח-כא)ׂ ְ " :ש ִאי ָסבִ יב
ֵעינַ יִ ךְ וּ רְ ִאיֻ ּ ,כ ָּלם נִ ְק ְּבצוּ בָ אוּ לָ ךְ  ...וְ ָא ַמרְ ְּת
ִּבלְ בָ בֵ ךְ ִ ,מי יָ לַ ד לִ י ֶאת ֵא ֶּלה? וַ ֲאנִ י ׁ ְשכוּ לָ ה
וְ גַ לְ מוּ דָ ה ,גּ ֹלָ ה וְ סוּ רָ ה! וְ ֵא ֶּלה ִמי גִ ֵּדל?
ֵהן ֲאנִ י נִ ׁ ְש ַארְ ִּתי לְ בַ ִּדי!" .מבאר האר"י
הקדוש בספרו "שער הפסוקים" כך:
לעתיד לבא יתגלה לכל אחד ואחד
כמה ואילו ניצוצות קדושה נתקנו על
ידו .מה שלא חשב ולא תיאר לעצמו
שפעל – יתגלה לו לעתיד .או אז יתמה
האדם ויאמר" :מי ילד לי את אלה?
ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה!",
כלומר ,אני חשבתי עצמי שאינני
מצליח בכלום ,ולא ייחסתי שום ערך
וחשיבות לעבודתי ,אם כן מי ילד לי את
כל התיקונים הנפלאים הללו?! "וְ ֵא ֶּלה
ִמי גִ ֵּדל? ֵהן ֲאנִ י נִ ׁ ְש ַארְ ִּתי לְ בַ ִּדי!" .כלומר,
אלה הניצוצות והתיקונים הנפלאים
שנעשו מי גידל?? הרי סברתי שאני
נשארתי לבדי ,ומאיפה כל אלה נקבצו
ובאו אלי ,כבנים השבים אל אביהם
שילדם וגידלם.
בשורה זו נאמרה לדורנו ,הדור האחרון
שלפני הגאולה השלימה ,להיותנו
עובדי ה' ִּב ְתנָ ֵאי הסתר בתוך הסתר.
וסוג עבודתנו הוא באופן כזה הנראה
בעינינו כאילו ואין שום רצון וחפץ
לה' בעבודתנו ,וכי אין שום חשיבות
לעבודתנו "הצולעת" .לדור האחרון
בא ישעיה בנבואה ,לחזקם שימשיכו
בעבודתם" :עליכם לדעת" ,מכריז
הנביא" ,כי עבודתכם אינה לריק חס
וחלילה ,אדרבא ,מכל מאמץ והתגברות
שלכם נעשים תיקונים גדולים .ואף
שביני וביני נתקפים אתם במעידות
ונפילות ,עם כל זה ,הבורא הרחמן
שיודע תוקף יצרכם  -מחשיב לכם
את ההשתדלות ,ועושה מהם תיקונים
נפלאים שלא נעשו בכל הדורות שקדמו
לכם!" .ולדור האחרון מבשר הנביא,
שלעתיד יזכו לראות פלאות שנעשו
מעבודתם ,ויתקבצו מסביבם גידולים
רבים אשר נעשו מעבודתם המפרכת,
ויתמהו בעצמם על מעשה ידיהם
להתפאר.
(עלון "עלים לתרופה" ,פרשת משפטים תשע"ז; חוברת
"חי ברוגע" ,לרב יעקב ישראל לוגסי שליט"א ,עמ'  95ו)76-
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הלכות "והיה מחניך קדוש"

לא יחיו בהם"( .ברכות כד,ב).
ג .אסור לומר דברים שבקדושה במקום
שיש שם צואת אדם ,ואפילו אינה בבית
הכסא .ובבית הכסא אסור אפילו אין
שם צואה .ואם עבר וקרא קריאת שמע
והתפלל במקום שיש שם צואה ,לא
יצא ידי חובתו ,וחייב לחזור ולקרוא
קריאת שמע בברכותיה ולהתפלל .ואם
ברך ברכה במקום שיש שם צואה ,אינו
חוזר ומברך ,מלבד ברכת המזון שחוזר
ומברך( .הליכו"ע ח"א עמ' קכד ,ומה שכתב שם

"חייב לחזור ולקרוא קריאת שמע ולברך" ,נלע"ד
שכוונתו על ברכות ק"ש בלבד .שהרי בשו"ע סו"ס
קפה הביא ספק התוס' לגבי בירך מול צואה ,אם
צריך לחזור ולברך ,וקי"ל סב"ל .וכן מבואר במ"ב
שם ,שרק בברכת המזון יחזור ,שזה ספק של תורה.
וכ"כ בהל"ב עו,יח .ושאני ברכות ק"ש ,שהברכות
נמשכות אחר הק"ש ,כמבואר בשו"ע סז,א).

א .אסור לומר דברים שבקדושה (ברכות,
תפילות ,לימוד תורה וכדומה) במקומות
המטונפים .כלומר ,במקומות שיש בהם
צואה ,שתן ,ריח רע וכדומה .שנאמר:
"והיה מחניך קדוש" .ואף הרהור בדברי
תורה אסור במקומות המטונפים.
והעושה כן הרי הוא מבזה את דבר ה',
ועליו הכתוב אומר "כי דבר ה' בזה"
(במדבר טו,לא) .והאר"י ז"ל כתב" :איסור
הזכרת דברי תורה במבואות המטונפות
גורם להכניס קודש בחול"( .ברכות כד,ב;

עמ' קכה).

ב .שכרו של הנזהר בזה הוא שיאריך
ימים ,שנאמר" :ובדבר הזה תאריכו ימים"
(דברים לב,מז) .מאידך ,מי שאינו נזהר בזה,
עליו הכתוב אומר (יחזקאל כ,כה)" :וגם אני
נתתי להם חוקים לא טובים ,ומשפטים

ה .ואם הייתה מאחוריו ,ואין ריח מן
הצואה ,יתרחק ממנה ארבע אמות .ואם
יש ריח מן הצואה ,יתרחק ארבע אומות
ממקום שכלה הריח .ואפילו אם יש לו
חולי שאינו מריח ,צריך להרחיק ארבע
אמות ממקום שכלה הריח למי שמריח(.שם).

בא"ח בא ,כב).

שאל את מרן
מאת מרן הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א

מגוון עצום של שאלות בכל התחומים
נשלחים מידי יום לפתחו של מרן ,פאר הדור
והדרו ,שר התורה ,הגאון רבי מאיר מאזוז
שליט"א .לפניכם תשובות אקטואליות
בהלכות שונות שענה מרן שליט"א.
(הנכתב בסוגריים מרובעות הם הוספות העורך)

שאלה :כשאני מבחין במשטרה האורבת
לעברייני תנועה ,האם מוטל עלי להזהיר
את הנהגים שיחגרו את עצמם כדי שלא
ייתפסו ,או שעדיף שייתפסו וייקנסו ,וכך
אולי יתרגלו לחגור עצמם?
תשובה :עדיף שייקנסו ויצילו את חייהם
להבא.
שאלה :האם יש להימנע מלהינשא עם
מי שאביו נפטר מחמת המחלה הנוראה
[-סרטן] לא עלינו ,מחשש לתורשה
וכדומה ,או שמא אין לחוש?
תשובה :בדרך כלל אין במחלה הנ"ל
תורשה ,רק בסוגים נדירים .אחרי פגישה
תברר הבחורה איזה סוג מחלה ,ותשאל
את רופא המשפחה.
שאלה :בזמננו שרבו המתרימים לצדקה
על ידי ארגונים רבים ,האם עדיף לתת
לכל אחד ואחד סכום סמלי ,או לתת
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ד .אם הייתה הצואה מלפניו ,צריך
להתרחק ממנה כמלא עיניו ,דהיינו
שיתרחק ממנה באופן שלא יוכל
לראותה .ואפילו בלילה שאינו רואה
אותה ,צריך להתרחק עד מקום שאינו
יכול לראותה ביום( .שו"ע עט,א; הליכו"ע ח"א

לאחדים סכום שיש בו ממש ,ולאחרים
רק מספר אגורות? והאם יש עדיפות לתת
למקום שלמד שם משום הכרת הטוב,
ולאחרים מספר אגורות?
תשובה :עדיף לתת לכל אחד סכום סמלי
מלתת לאחד הרבה ולאחד כמה אגורות,
דמאן מפיס [-מי יחליט] מי זקוק יותר
ומי חשוב יותר .ומכל מקום ,יש ליתן
עדיפות למקום שלמד בו ,או לקרובי
משפחה (כמו שכתוב "ומבשרך לא תתעלם"),
או לעניי העיר ,או למי שמכיר בו שזקוק
באמת .והכל לפי העניין ולפי ראות עיניו.
שאלה :האם מותר לקבל בגדים
משומשים ,שחלקם הגדול הם רכוש צה"ל
וחלקם נקנו ע"י חיילים?
תשובה :אם לא ניתן להחזיר לצה"ל
(ואין למי להחזיר) מותר להשתמש ,גם
מפני שאין הבעלים ידועים וגם דמסתמא
נתייאשו.
שאלה :אדם שגזל מהמדינה האם חייב
בהשבה?
תשובה :אם יש כתובת ברורה למי
להשיב.
שאלה :האם מותר להשתמש בחפץ של
ידיד קרוב שלא מדעתו ,באופן שמשער
כי אם ישאלנו  -ישמח להשאיל לו ,או
שבכל מקרה יש לקבל רשות מפורשת
מהבעלים?
תשובה :לא כדאי לסמוך על השערות.
בגמרא אמרו "ניחא ליה לאיניש למיעבד
מצוה בממוניה" [-נוח לו לאדם שיעשו
מצווה בממונו] ,והבן איש חי (פרשת לך לך
אות ו) גבי ציצית ותפלין אומר "לא ניחא
לי!".
שאלה :האם מותר לְ מוֹרָ ה להחרים
לתלמידה חפץ שמתעסקת בו בשיעור ,על
מנת להחזירו לאחר זמן ,או שנכנס בגדר

ו .ואם הייתה הצואה מן הצדדים ,אם
אינה נראית ממש ,והוא רחוק ממנה
ארבע אמות ,רשאי להקל .ואפילו
בצדדים שלפניו [כל שאינו רואה הצואה
רק כשמטה ראשו ,כדלהלן] – יש להקל
בהתרחקות של ד' אמות בלבד .ומכל
מקום ,אם יכול להפנות גבו אל המקום
שהצואה נמצאת שם ,עדיף שיעשה כן.
(שם) .וכל השטח שלפניו שרואה שם גם
בלי להטות ראשו – נקרא לפניו ,ואפילו
שאינו מולו ממש( .מ"ב עט ,ה; הל"ב שם; וכן
מבואר בבא"ח בא,יד).

ז .הייתה הצואה ברשות אחרת ורואה
אותה ,כגון שהייתה הצואה בחדר
אחר אלא שהדלת פתוחה והצואה
נראית בחדר הסמוך ,נחלקו הפוסקים
(הרשב"א והרא"ש) אם מותר לומר דברים
שבקדושה בחדר הסמוך ,ולהלכה יש
להחמיר בזה ,ועליו לעצום עיניו שלא
יראה את הצואה( .שו"ע ע"ט ,ב; בא"ח בא ,טו;
שו"ת יבי"א ח"ג ב,ג).

ח .ולכן ,בדירות עם "יחידת הורים",
שהשירותים צמודים לחדר ההורים ,אין
לומר דברים שבקדושה בחדר ,בשעה
שדלת השירותים פתוחה ורואה את
האסלה ,אלא יעצום עיניו ,או יסתובב
באופן שלא יראה האסלה( .מתחילה

חשבתי להתיר בזה משום ספק ספיקא ,שמא הלכה
כדעת הרא"ש להתיר בצואה ברשות אחרת ואפילו
שנראית ,ושמא כדעת הסוברים שאין לשירותים
שלנו דין בית הכסא ,כיון שהם נקיים .וכן כתב

גוזל על מנת להחזיר?
תשובה :מותר לשם חינוך ,ולהחזירו לה
אחר זמן מה (שבוע או שבועיים).
שאלה :האם יש עניין שדווקא העולה
משלים (או שלישי בימי שני וחמישי)
יאמר את הקדיש בסוף העלייה ,או
שאפשר שגם יתומים אחרים הנמצאים
בבית הכנסת יאמרוהו?
תשובה :אפשר שיאמרו כולם.
שאלה :אמי ביקשה ממני לומר קדיש על
אמה שלה .ושאלתי אם יש בעיה שאומר
קדיש ,כאשר בניה של הנפטרת כבר
אומרים עליה קדיש?
תשובה :אם ההורים מרשים ,אין שום
בעיה[ .ואין לחוש בזה משום פתחון פה
לשטן ,שהוריו יפטרו ח"ו ,שנאמר] "כי לא
נחש ביעקב וגו'"( .עיין להכה"ח סימן נ"ה אות
כ"ח בשם הכנה"ג).

שאלה :בגמרא הוריות (דף י"ג ע"ב) איתא
ש"הרגיל בזיתים קשה לשכחה" ,האם
מדובר דווקא בזיתים לפני כבישה או גם
בזיתים אחר כבישה?
תשובה :היעב"ץ כותב לפני כבישה,
והגר"ע יוסף אומר שזה דוחק [וגם זיתים
אחרי כבישה גורמים לשכחה] .ומכל
מקום יש כוונה ידועה בשם האר"י ז"ל,
לכוין כי זי"ת בגימטריא א-ל א-להים
מצפ"ץ ,ויועיל לזכרון .ונרמז זה בתורה
(פרשת ואתחנן) :כרמים וזיתים אשר לא
נטעת ואכלת ושבעת[ ,אבל] השמר לך
פן תשכח[ ,ומה תעשה? תכוין] את הוי"ה
[את הטפל לשם הוי"ה ,והיינו מצפ"ץ
שהוא הוי"ה בא"ת ב"ש] אלקיך [שם אל
ושם אלהים].
שאלה :שמעתי שדעת מרן ראש הישיבה
שליט"א ,שאם אדם רכש דיסק מותר
לו לצרוב ממנו דיסק נוסף ,כדי שיהיה

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

בשו"ת יבי"א ח"ג ב,ג ספק ספיקא זה לגבי מחיצה
בשירותים .שוב ראיתי ,שלא סמך ביבי"א שם על
ספק ספיקא זה רק לגבי נטילת ידיים ,ולא לגבי
אמירת דברים שבקדושה .עי"ש).

ט .המתרחץ באמבטיה ,מותר לו להכניס
טייפ או רדיו ,בכדי לשמוע תוכניות שיש
בהן דברי קדושה( .אבל אסור לברך
בחדר האמבטיה ,או לדבר שם בדברי
תורה ,וק"ו בשעה שהוא ערום) .במה
דברים אמורים ,כשאין שירותים באותו
חדר אמבטיה ,אבל אם יש שם שירותים,
אסור .ואף בשירותים שבימינו ,שבדרך
כלל הם נקיים ,אסור להרהר שם בדברי
תורה( .שו"ת יבי"א ח"ג א,ב .הליכו"ע ח"א עמ'
קיט).

י .צואה בעששית [-כלי שקוף] מותר
לקרות כנגדה ,אף על פי שרואה הצואה
דרך דפנותיה .שנאמר" :ושבת וכסית
את צאתך" ,מכאן ,שאם הצואה מכוסה
מותר לקרות כנגדה( .שו"ע עו,א).
יא .צואה בפי הטבעת ,אפילו היא
מכוסה ,אסור לומר דברי קדושה באותה
שעה( .שו"ע עו ,ה) .ומכאן יש ללמוד,
שצריך להיזהר לקנח עצמו היטב לאחר
שעשה צרכיו .וכתב הבן איש חי (ויצא ,יז):
"יזהר לקנח היטב ,דצואה בפי הטבעת
מעכבת התפלה ,ועיקר הרחיצה במים
כמו שכתוב "ומצואתו לא רוחץ" ,ומנהג
ערי אדום לקנח בנייר או מטלית  -אין
נקי בזה" .עכ"ל.
לו רזרבה? ושאלתי היא ,אם מותר לי
להשאיל את הדיסק הרזרבי לחבר?
תשובה :מותר לך להשאיל במקרה חד
פעמי.
שאלה :דיסק שכבר אינו נמכר בשוק ,היש
רשות לצורבו ולהסתחר בו ,או שיש לחוש
שמא יתחילו למוכרו שוב?
תשובה :לצורבו לעצמו מותר .להסתחר
בלי רשות הבעלים – אסור .צריך לבקש
מהם רשות.
שאלה :קראתי בספר "מקור נאמן" על
איסור צריבת דיסקים .רציתי להבין האם
זה חל גם על גמ"חים למיניהם ,שעקב
השאלת קלטות ,ספרים ,ומוצרים אחרים,
אנשים נמנעים מלקנות לעצמם ,והמוציא
לאור מפסיד?
תשובה :הגמחי"ם צריכים רשות מבעלי
הדיסקים ,ומסתמא יסכימו לעשות מצוה.
שאלה :מה עדיף ,להתפלל יחיד עם כובע
וחליפה ,או להתפלל ברבים בלי כובע
וחליפה?
תשובה :בצבור
שאלה :אני אברך כולל ,ואב לילדים.
אשתי חולה ,על כן נצרך אני לעזור לה
בענייני הבית על כל השלכותיו .משכורתי
הינה עומדת על סך  ,₪ 850כאשר המחיה
קשה עלי ביותר .הורי היו תומכים בי
תקופה לא קטנה ,אולם כיום מסרבים
לעזור לי ,היות והם טוענים שאי אפשר
להתפרנס רק מלימוד תורה בלבד ,אלא
צריך גם לעבוד .ואני טוען ,שיש לי אהבת
תורה גדולה מאד ,מה שלא מאפשר לי
לעבוד כלל ...מה עליי לעשות?
תשובה :גם רבי מאיר בעל הנס היה אוהב
תורה עד מאד ,והיה מתפרנס מכתיבת
ספרי תורה ,תפילין ומזוזות..

היתום הקטן צמרר את אמו" :אבא הגיע אלי בחלום"

הסופר חיים ולדר ,הביא לאחרונה בטורו השבועי בעיתון 'קטיפה' ,סיפור מיוחד ,עם מסר גדול עד
מאוד (הסיפור אמיתי לחלוטין ,האמא העבירה בקולה את סיפורה המצמרר במספר הזדמנויות):
הסיפור התרחש לפני  35שנה ,כאשר הגיעו לבית ההצלה נהרו למקום .הם חילצו את האם הפצועה
הספר "שארית ישראל" בפתח תקווה שני אחים קשה ,את גופת האב ,ואת שלושת הילדים בריאים
תאומים ,יאיר ואריאל שמם .הילדים עברו מבית ושלמים בלי שריטה.
ספר חילוני בקרית אונו .מאחורי מעבר בית הספר
עמדה טרגדיה משפחתית קשה ,שאירעה חודשים
ספורים קודם לכן:
האם נאבקה בפציעותיה במשך כמה חודשים,
משפחה
היו
הם
בארה"ב.
לטיול
המשפחה נסעה
ובינתיים הגיעו אביה ואחיה לשמור על הילדים.
תאומים
זוג
הורים,
זוג
סטיישן.
מאושרת ברכב
במהלך האשפוז הארוך קרה משהו לאם .מצד אחד
בני שמונה וחצי ,וילדה קטנה בת שנתיים וחצי  -אסון גדול נפל עליה ,אובדן בעלה בדמי ימיו ,ומצד
בכיסא מיוחד בבאג'ז של הסטיישן .הטיול תוכנן שני נס גדול ובלתי ניתן להבנה ,היא הבינה שעליה
בקפידה .מה שלא תוכנן הוא השלג הכבד מאוד לעשות שינוי .בסייעתא דשמיא היא החלימה ,עלתה
ותנאי הראות הקשים .באחד העיקולים זה קרה ,עם המשפחה לארץ ,והחלה להתקרב ליהדות .את
האב נסע במהירות סבירה ,אך הראות לא נתנה לו הילדים היא העבירה לבית ספר "שארית ישראל"
להבין שמדובר בעיקול .האוטו צנח לתהום של  200בפתח תקווה.
מטר ,התהפך מספר פעמים ולבסוף נעצר בגזע של
לכאורה כאן נגמר הסיפור .ההצלה המופלאה
עץ.
הניסית והלא נתפסת ,והקרבה ליהדות שווים
כדי לתת פרופורציות :לפני ארבע שנים ,התדרדר
רכבם של בני משפחת אטיאס מהיישוב בר
יוחאי במורדות טבריה ,לעומק של  50מטר8 .
בני המשפחה נהרגו .רק ילדה אחת שרדה מכל
המשפחה .ואילו כאן הרכב נפל מגובה 200
מטר ,והתוצאה הייתה בסיעתא דשמייא אחרת
לחלוטין.

הילדים עוברים לבי"ס חרדי

אסון גדול ונס גדול

בני המשפחה איבדו את ההכרה לזמן קצר.
האם הייתה הראשונה שהתעוררה .היא הייתה
פצועה קשה ,אך מיד חשבה על בני משפחתה.
היא הביטה לכיוון בעלה .הוא לא היה במקומו.
היא קראה בשמם של ילדיה מספר פעמים .יאיר
היה הראשון שענה "כן ,אמא"" .אתה בסדר?"" ,כן,
למה?" ,הוא שאל כאילו הקיץ משינה עמוקה.
"אריאל" ,זעקה האם .אריאל לא ענה" .הוא ישן",
דיווח יאיר" .תראה מה איתו" .יאיר העיר את
אריאל ,וזה גם ענה בקול מנומנם .באותה שעה
הבין יאיר מה קרה" .אמא ,הייתה לנו תאונה אני
חושב .תראי ,יש לך המון דם על הפנים".
"איפה אבא?" ,שאלו הילדים" .הוא בטח הלך
להזעיק עזרה" ,אמרה האם ,אף שלבה אמר לה
אחרת" .איפה מירב?" זעקה האם .הם הביטו
אחורה וראו את הבגאז' מחוץ לחלוטין .זה אומר
שגם מירב נמחצה .האם ,פצועה קשה ,יצאה
מהרכב ובכוחות איתנים החלה לעשות את דרכה
לאחור .זה לא היה צעד מחושב ,אך לב של אמא
אינו פועל על פי חישובים .היא זחלה בשלג ,ואז
קלטה שחלק מגופה כלל אינו נשמע לה .שברים
בכל הגוף ,דם רב ,אך היא הייתה ממוקדת מטרה.
וכשהגיעה אל אחורי הרכב וראתה איך הוא נמחץ,
היא הבינה שלא היה למירב שום סיכוי.
היא נשכבה על השלג והחלה לבכות בקול גדול,
וכשפקחה את עיניה ראתה את מירב עומדת לידה,
ואומרת" :אבא ישן" .היא הביטה אל המקום אליו
הצביעה מירב ,וראתה את בעלה מוטל כאבן ללא
רוח חיים .למרות הראות הלקויה ,ברחמי שמים,
רכבים אחרים הבחינו במכונית הצונחת ,וכוחות

לכשעצמם סיפור .אבל האמת היא ,שכאן מתחיל
סיפור אחר בלתי ייאמן לחלוטין:
יאיר ואריאל היו נוסעים בכל יום מקרית אונו לפתח
תקוה .זה לא היה שינוי פשוט ,ובכל זאת הם עשו
אותו בשמחה ,ונשאבו לגמרי לאורח החיים החרדי.
הם היו בני תשע .בינתיים המעבר היה די קל ,תורה
ומשנה .הם הצטיינו בלימודים וקיבלו לא פחות
ממאה במבחינים.
משהחלו לימודי הגמרא ,נקלע אריאל לקושי .הוא
היה תלמיד מצטיין ,התרגל להבין בקלות ולקבל
ציונים גבוהים ,ולפתע נחתו עליו לימודים קשים
ומפרכים ,כמו שרק לימודי גמרא יכולים להיות.
אריאל התאמץ להקשיב ולהבין אך לא עלתה בידו,
ויום לפני המבחן הראשון אמר לאמא שלו שהוא
לא רוצה ללכת .אמו החליטה שלא להקשות עליו,
והציעה שיישאר בבית והיא תנסה לבדוק מה ניתן
לעשות.

"כל מה שאתם לומדים גם אני לומד"

אריאל הלך לישון בידיעה שמחר הוא נשאר בבית,
אך הוא התעורר עם ידיעה שונה לגמרי .אמו
רואה אותו לבוש עם הילקוט על הגב ושואלת
אותו" :מה קרה אריאל? רצית להישאר!" .ואריאל
אומר לה" :זה נכון ,אמא .רציתי ,אבל בלילה קרה
משהו" .ואריאל החל
תושבי אשדוד והסביבה מוזמנים להרצאה מרתקת ומאלפת
לספר משהו מצמרר

המתכון המנצח לזוגיות נכונה ושמחה
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ובלתי יאומן" :אבא הגיע אלי בחלום .הוא היה
נראה עם זקן ופיאות ,ואמר לי' :בוא ,אני אלמד
אותך את הגמרא".
אמרתי לו" :אבל אבא ,אתה לא יודע גמרא ,ואתה
גם לא דתי .איך תלמד אותי?" .ואבא עונה לי
בחלום" :זה נכון ,אבל בזכותך ובזכות אחיך יאיר
אני זוכה להיות בגן עדן ,וכל מה שאתם לומדים
גם אני לומד .אני הקשבתי היטב ואני יודע הכל.
לכן אוכל ללמד אותך"" .זה מה שקרה" ,סיפר יאיר
לאמו הנדהמת" .במשך כל הלילה אבא למד איתי
את הסוגיה ,ואני מרגיש שאני יודע הכל ויכול ללכת
למבחן".
האם הביטה בו ,לא ידעה מה להשיב לו".אבא גם
מסר משהו לומר לך" ,אמר אריאל" .תגיד לאמא,
שהדרך שהיא בחרה בה מצוינת ,ושתמשיך ללמד
את הילדים בדרך הזו" .האם פרצה בבכי .היא לא
ידעה מה לענות לו .מצד אחד "החלומות שווא
ידברו" .היא פחדה מאוד ,שאריאל ילך למבחן
ויגלה את זה בדרך הקשה ,אך אריאל היה כל
כך נחוש ,שהיא הניחה לו ללכת כפי שהניחה לו
להישאר .אריאל יצא עם אחיו לבית הספר ,ואמו
נשארה בבית מרוגשת וטרודה.

המחנך לא ידע אם לצחוק או לבכות

אריאל ניגש למבחן וידע את החומר ישר והפוך.
הוא ענה תשובות שהדהימו את המחנך שלו,
שמעולם לא ראה תלמיד כל כך צעיר שכתב
בבהירות כזו עם הבנה עמוקה בלימוד הסוגיה.
המחנך התקשר מהמשרד לאמו של אריאל,
לספר לה ולשמח אותה ,ואז שאל אותה ,ספק
להתעניין ספק להביע השתאות" :תגידי לי ,מי למד
אתו? הרי רק אתמול חזרתי אתו והוא ממש לא היה
בעניין".
להפתעתו ,הוא שמע יבבות מהצד השני של
הטלפון" .אתה לא תאמין מי למד אתו .אבא שלו
הגיע אליו בחלום ולמד אתו את כל החומר" .המחנך
לא ידע אם לצחוק או לבכות" .אתה לא מאמין לי,
נכון? אז אני מציעה לך לדבר אתו .אני רק דבר אחד
יכולה לומר ,אני לא למדתי אתו כי אני לא יודעת
ללמוד גמרא".
המחנך קרא לאריאל ושאל אותו לפשר הדבר.
אריאל סיפר בדייקנות איך אביו היה נראה ,וכיצד
לימד אותו את כל החומר .כשהגיע אריאל לקטע בו
אביו אמר לו" :תדע לך ,שמה שאתה לומד כאן ,אני
לומד שם" ,חשו המורים כולם צמרמורות בגופם.
אמנם תמיד חינכו אותנו שיש משמעות למעשינו
כאן ,אך מעולם לא ראינו מול עינינו הוכחה חיה
ובלתי ניתנת להפרכה של הידיעה הזו.
סופו של הסיפור הוא ,שהאם נישאה בשנית,
והמשפחה עברה מקרית אונו לרמת אלחנן בבני
ברק .אריאל ויאיר גדלו ,נישאו ,והיום הם אברכים
חשובים .זהו סיפור בעל חשיבות גדולה מאוד,
הממחיש את הקשר בין העולם הזה והעולם הבא,
ומעודד כל אחד ואחד לעשות נחת רוח גם לאביו
שבשמים וגם לאביו ואמו שנפטרו ועלו לשמים .אם
ידענו ש"מעשי אבות סימן לבנים" ,כיום אנו יודעים
שגם "מעשי בנים הם אות וסימן לאבותיהם".

לרפואת

חזקיה יוסף חיים בן שרה ברכה
צפורה בת שרה ברכה
לעילוי נשמת

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

לעילוי נשמת

רונית בת משיח ושמחה
ת .נ .צ .ב .ה.

לעילוי נשמת

יוסף בן עזיזה
ואסתר בת זוהרה
ת .נ .צ .ב .ה.
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מדור חדש! בלעדי לאור עליון!

מזעזע! נערים נושרים בגלל המחלוקת בציבור החרדי!!
יעקובי ישב מולי בחדר ,והחזיר אותי
אחורה בעשרים ושבע שנה .הימים ימי
חודש מר חשוון תשמ"ט( ,ימי בחירות
תשמ"ט המפורסמים) ,בעיר מגוריי אז,
בני ברק ,הדרכים זרועות פשקווילים,
ונער צעיר מסתובב ביניהם ,מרים וזורק,
ושוב מרים ושוב זורק ,ואז הוא קורא
לחברו ,ואומר לו" :זה נגד האדמו"ר
הנורא הזה ,וזה נגד הראש ישיבה הכויפר
ההוא" .וחברו משיב לו" :עזוב אותך ,מה
אתה מתייחס לזה ,כולם גנבים שקרנים
רמאים .אני מצביע מרצ".
הזעזוע שעברתי באותו הרגע נחרט בליבי,
וכשיעקובי ישב מולי נזכרתי במחזה
הנורא .יעקובי בחור כשרוני ,נחמד ,למד
בישיבה קטנה מצוינת בעיר מגוריו,
ולפתע פתאום ,בלי סיבה הנראית לעין,
מצאו עצמם הוריו של יעקובי מתמודדים
עם נער רחוב ,שלא מעניין אותו כלום ,רק
האייפון והסמארטפון וכל מרעין בישין.
לכפר הגיע יעקובי לאחר ייאוש ,לשיחה
בחדרי הוא הגיע לאחר ששמעתי מאחד
המדריכים שהוא מתגלח בסכין גילוח,
והזמנתי אותו על מנת לדבר בנושא,
ולהציע לו מכונת גילוח כשרה.
יעקובי התחיל בציניות לשאול אותי
באיזה כשרות המכונה ,של בד"ץ הזה
או אולי זה ,כי הוא למשל לא משתמש
בבד"ץ פלוני ח"ו ...הציניות שנשבה
מפיו גרמה לי להבין ,שמשהו יושב על
ליבו ,ובחיוך שאלתי אותו" :ממתי אתה
מתעניין בפוליטיקה? מה אכפת לך איזה
בד"ץ ,העיקר כשר ."...ויעקובי נפתח כמו
מעיין המתגבר" .אני" ,הוא אמר" ,נמאס
לי מכל החרדים ומכל העסקנים של
הרבנים השונים ,מכולם .הם רק רוצים
כבוד ושליטה ,אצל כולם זה רק "נגיעות"
(כל זה בלשונו).
"מה קרה?" ,שאלתי את יעקובי" ,מה
הרגיז אותך?".

התשובה שקיבלתי מיעקובי הדהימה
אותי" .תשמע" ,הוא אמר לי" ,הרב,
אתה יודע אבא שלי שייך למחנה ההוא
של הרב (וכאן נקב בשם של רב פלוני),
והיה לי חבר מאוד טוב שאבא שלו שייך
למחנה השני ,יום אחד החבר שלי הפסיק
לדבר איתי ,רק בגלל שאבא שלי הולך
לשאול את הרב השני שאלות".
"האמת" ,אמר לי יעקובי" ,אני לא כועס
עליו ,כי מה שאבא שלי מדבר נגד הרב
של אבא שלו זה דברים קשים .אני עוד
בחור צעיר ,לא מבין בכל הדברים האלה,
אבל למה אני צריך לשמוע כל היום את
אבא שלי מדבר נגד זה ונגד זה ,נמאס
לי מהדרך הזאת ,שאין נושא אחר חוץ
מזה"" ..אתה לא תאמין" ,ממשיך יעקובי,
"גיסי הגדול לא מגיע אלינו הביתה כבר
יותר משנה ,כי אבא שלי אמר לו שהוא
לא מכניס הביתה משכילים ..אני מתגעגע
לאחיינים שלי ,אבל אסור ללכת אליהם,
הם משכילים ,אז עכשיו אני לא חייב שום
דבר ומותר לי הכל."...
הנאום הארוך הסתיים בנשיפה קולנית,
ואחרי השתהות יעקובי המשיך" :הרב,
אני מעדיף לא לדבר אתך ,כי תמיד כשאני
מדבר עם חרדים ,בסוף אני מדבר על
רבנים ועל כל הנושאים הללו ...די ,אין
לי כוח לכל השטויות האלו ,ממזמן הבנתי
שמה שמעניין ,זה רק הקבוצה".
***
אני בטוח שיהיו בין הקוראים שיצקצקו
כעת בלשונם ,ויגידו" :נו ,עוד אחד
שמצא תרוץ לעשות את מה שעולה על
ליבו" .אני האחרון שאתווכח אתכם.
שום סיבה אינה הכשר לא לקיים מצוות
כהלכתם ,אבל שומעים על נערים רבים
שהיראת שמים שלהם נפגעה בעקבות
המחלוקות ,אינני בא להטיף לשלום.
רק אנא! גם במחלוקת ,תסבירו את הצד

נאום האמונה של טראמפ

בחודש האחרון נשא נשיא ארה"ב דונלד זה לזה וממשיכים להאמין באלוקים.
טראמפ "נאום" ,יותר נכון לומר "שיחת כל עוד יש לנו אלוקים ,אנחנו אף פעם
מוסר" .בואו ונשמע מה יש לאיש מס'  1לא לבד .בין אם זה החייל על המשמר
בעולם לומר" :כמישהו שיש לו הצלחה הלילי ,או ההורה היחיד במשמרת
חומרית גדולה ביותר" ,פתח טראמפ הלילה ,אלוקים תמיד ייתן לנו נחמה
את דבריו" ,אני אומר לכם ,כי איכות וכוח".
חיינו אינה מוגדרת על ידי הצלחתנו נשיא ארה"ב התייחס לתפקידו כנשיא
החומרית ,אלא על ידי הצלחתנו מאמין" :עבורנו כאן בוושינגטון ,אסור
הרוחנית .רבים מבעלי ההצלחה לנו אף פעם להפסיק לבקש מאלוקים
החומרית הם אנשים מאוד מאוד
את החכמה לשרת
אומללים ,לא שמחים.
את הציבור ,על פי
אני מכיר גם הרבה
רצונו .אנחנו תמיד
אנשים בלי כל זה,
תחת אלוקים ,זה
אבל יש להם אמונה
מה שאנחנו ,וזה מה
גדולה .אין להם כסף,
שאנחנו תמיד נהיה,
והם אנשים שמחים.
וזה מה שעמנו רוצה
אני חייב לומר לכם,
 עם אחד יפה ,תחתכי מבחינתי ,אלו הם
אלוקים" .טרמפ סיים
האנשים המצליחים".
טראמפ בטיול עם נכדיו היהודים
את נאומו במילים:
"תודה לכם ,אלוקים
טרמפ המשיך בדבריו.
"כולנו מאוחדים על ידי אמונתנו בבורא ,יברך אתכם ,ואלוקים יברך את אמריקה.
ובידיעה חזקה שכולנו שווים בעיניו .תודה רבה לכם".
אנחנו לא רק בשר ועצמות ודם ,אנחנו אתם אלה שיושבים שם למעלה
בני אדם עם נשמות .הרפובליקה שלנו בממשלה ובכנסת! תלמדו מטראמפ .אם
הוקמה על בסיס ,שהחירות היא לא הגוי לא מתבייש לדבר כך על אלוקים
מתנה מהממשל ,אלא שהחירות היא ועל רוחניות ,מה לכם להתבייש באמונה
מתנה מאלוקים".
באלוקים וביהדות .אנחנו המקור ,אנחנו
הנשיא ציטט את דבריו של ג'פרסון צריכים להיות ה"אור לגויים" .תדברו
תומס ,הנשיא ה 3-של ארה"ב ,שאמר בגלוי ובגאווה גדולה על היהדות שלנו.
''האלוקים אשר נתן לנו חיים ,נתן לנו אין שום בושה לומר "בעזרת ה'" .על
חירות'' ,והסביר כי "אנחנו צריכים לשונו של מנחם בגין ז"ל היו שגורות
להמשיך את האמונה הזו .אמריקה תמיד צמד המילים "בעזרת השם" ,והוא
תשגשג ,כל עוד אנו ממשיכים להאמין קיבל על כך כבוד גדול מעם ישראל.
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שלכם ,אבל אל תהפכו את הצד השני לאינם
יהודים ח"ו.
ביזוי הצד השני כמי שאינם מקיימי תורה
ומצוות הוא ההרס לא שלהם ,אלא של
בנינו שלנו .אם לא ראיתי ולא שמעתי לא
הייתי מאמין עד היכן הדברים מגיעים.
אבל בעיניי ראיתי ושמעתי לפני כמה
שנים ,כאשר ישב אצלי תלמיד ישיבה
בחזותו ,ועדיין מבקר בהיכל ה' ,שמצבו
הרוחני בירידה ,כפי שדיווח לי המשגיח
שלו בישיבה הגדולה והחשובה שבה
למד .אותו תלמיד ישיבה סיפר לי בשיחה
אישית מבלי להתבלבל ,שיצא לו לצאת
עם חברים ולאכול במקומות בעייתיים
מאד .ההלם שנתקפתי כששמעתי בן
ישיבה מספר שאכל בלי הכשר היה
נורא .באינטואיציה פנימית החלטתי
לבדוק ,מאיפה מגיע בן ישיבה למצב
כזה?! "תראה" ,פניתי אליו" ,אתה
מדבר על אוכל ואני נהיה רעב ,אכפת
לך שנלך לאכול שווארמה?"" .אין לי
בעיה ללכת לאכול שווארמה" ענה לי.
נכנסתי אתו למסעדה בכשרות למהדרין,
שידעתי שאבא שלו הצדיק לא נכנס
לשם ,ביקשתי שווארמה בלפה לי ולו,
והתיישבתי לאכול ,לא הגעתי לרבע
המנה והבחור נועץ בי מבט" ,תגיד" הוא
אמר" ,אתה לא מתבייש לאכול במקום
כזה?"" .למה?" ,שאלתי בתמימות" ,יש
פה כשרות למהדרין" ,והצבעתי על

קרועים
בין העולמות

הרב אשר יחיאל קסל ,מומחה בטיפול
בנוער חרדי נושר ,כותב על הנערים
הקרועים בין העולם החילוני לעולם החרדי
ליעוץ ושאלות ,הזמנת סדנאות והרצאות,
צלצלו  ,058-4228470או באימייל
kasel@kfar-zoharim.org.il
התעודה .והוא השיבני" :אבא שלי אומר
שהרב שחותם פה על התעודה הוא לא
רב ,איך אתה אוכל פה?"..
לא צריך הרבה מלל כדי להסביר מה
ההבדל בין כשרות מהודרת של רב שנוי
במחלוקת ,לבין נבילות וטריפות ,אבל בן
הישיבה שישב מולי לא הבין זאת ,עבורו
לאכול שווארמה של הרב שאבא שלו
אמר שהוא לא רב כמוה כאכילת נבילות
וטרפות.
בינו נא זאת .כי עדיין לא אמרתי את חצי
הדברים.

פסיכולוגיה יהודית  -פסיכודראמה

כואבת? כועסת? מסתגרת במחשבות
על מה שהיה או על מה שלא יהיה?
טיפול מלווה התחדשות לנשים ,זוגות וילדים.
הפרעות אכילה ,התמכרויות ,פחדים ,טראומה ואובדן.
מטפלת מוסמכת בעלת המלצות רבות

מתוצאות
דהימות

צלצלו( 053-3354470 :תמרה)

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
לכבוד מערכת "אור עליון"! תודה

רבה על ה"פדיון נפש" שעשיתם לבני.
לפני כ 4-חודשים ,בני התינוק בגיל 8
חודשים ,סבל רבות מהתקפי אסטמה
ומדלקות ריאות חוזרות ונישנות.
החום שלו היה עולה ועולה ,ומרוב
האנטיביוטיקה שקיבל הוא היה נראה
ממש זרוק וחלש .כאב לי הלב לראות
אותו ככה סובל ,ושום דבר לא התקדם
ולא זז .עשיתי לבני "פדיון נפש" דרככם,
וברוך ה' הכל התהפך .ביום חמישי הרב
עשה את הפדיון ,וכבר ביום שבת הכל
עבר לו .תוך יום לא אנטיביוטיקה,
ולא כלום .הפדיון נפש עזר לו ברמות
מטורפות .לפני כן בקושי הוא זחל,
ועכשיו הוא כבר עומד ,הולך ,משתובב
ועושה שטויות של תינוקים .לפני כמה
ימים עשיתי פדיון נפש לאבא שלי ,וגם
בו חל שיפור ניכר בבריאותו .אני ממליץ
בחום לכל מי שיש לו איזו-שהיא בעיה
שיעשה את הפדיון הזה ,בפרט שרב
מקובל גדול כל כך עושה את זה ,בוודאי
שזה עוזר .ולא לדאוג על הכסף – הכסף
חוזר בערימות.
השם והכתובת שמורים במערכת.
***
לכבוד מערכת "אור עליון" ,שלום .זה
מספר שנים שאני מנוי לעלון "אור
עליון" ,ויש תגובה עצומה מכל סוגי
האנשים ,בין חילונים ,דתיים וחרדים,
אשר מצפים לו בכל חודש .לפני מספר
חודשים עשיתי "פדיון נפש" דרככם ,על
עיכוב בזיווג לבני ,ברוך ה' לאחר מספר
שבועות הוא מצא את הזיווג המתאים
לו משורש נשמתו ,אשר ציפה לו במשך
כשנה .כמו כן ,ברשותי דירה יפה'פיה
השייכת לדוד מארה"ב ,אשר לא
הצלחתי להשכירה במשך כ 6-חודשים,
לכן החלטתי לעשות "פדיון נפש" ,וראה
פלא ,לאחר כשבוע הדירה הושכרה
ליהודים מקסימים .תודה לבורא עולם
שנתן לנו רבנים צדיקים.
ישי משה ,רחובות

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

