לעילוי נשמת הצדקת שרה ברכה בת שרה בן פורת ז"ל
לעילוי נשמת נפתלי בן שמעה ברזילי ,שמואל משה בן אסתר טוטיאן ,משה בן שרה בן-פורת ,ת.נ.צ.ב.ה.
שנה שישית | תשרי תשע"ו ,גיליון מס' 71
www.yahadoot.net • mhbp52@etrog.net.il • 054-848 6661

מעשה בעגלון אחד ,אשר היה מוצא את
פרנסתו בדוחק רב ע"י נסיעות מפרכות
בדרכים .ויהי היום ,ומיודענו היה עייף
ביותר ,לאחר נסיעה ארוכה בת שלושה
ימים ,וכך מבלי משים  -נעצמו עיניו,
ותרדמה עמוקה נפלה עליו .לאחר
שהתעורר ,הביט ימינה ושמאלה,
והבחין שאינו מכיר את המקום .הבין
הוא ,שהסוסים סטו מן המסילה ,ונכנסו
למעבה היער .הרגיע העגלון את עצמו
בחושבו" :אמתין לאור השחר שיפציע,
ואז בוודאי אמצא את הדרך לצאת
מהיער" .אך השעות נקפו ,שעונו הראה
כבר על שעת הצהריים ,ואין שביב אור
בכל האזור כולו .משכך ,הבין העגלון
שנקלע הוא אל הרי החושך ,שם אין
השמש מאירה לעולם.
שלושה ימים ושלושה לילות סובב הוא
בהיסטרייה בשבילי היער ,ולא מצא את
היציאה מהמקום .האוכל אזל מכליו,
הרעב השתלט עליו ,ומחשבות נוגות
על מותו הקרב ובא מלאו את לבו.
והנה ,מבחין הוא מרחוק באור נרות
מהבהבים" .אם ישנן נרות – ישנם שם
גם אנשים" חשב לעצמו ,ומיד דהר עם
סוסיו לכיוון האור .משהגיע למקום
האור ,ראה חבורת אנשים יושבים
מסביב למדורה ומשוחחים ביניהם
בנחת .לאחר שיחה קצרה הבין שצדק
הוא בהשערתו ,ואכן נקלע הוא להרי
החושך.

ביזנס בהרי החושך

המסחר שמחוץ להרי החושך ,והחל
גם הוא לנהוג כמנהג המדינה ,לאסוף
שעווה עוד ועוד.
לאחר מספר חודשים הפך העגלון
לעשיר מופלג במושגי המקום – היו
לו מאות חביות מלאות שעווה יקרה.
הגעגועים לאשתו וילדיו גברו עליו,
והחליט לחזור לביתו .העמיס העגלון
את חביותיו על שיירת עגלות ,אך מאחר
שהחביות לא עמדו בצורה יציבה על
העגלה ,אסף הוא מספר אבנים בגדלים
שונים ,אבנים טובות ומרגליות ,והניחם
מתחת לחביות .לאחר מסע מפרך
הגיע ה"גביר" לביתו שמח וטוב לב.
בני ביתו יצאו לקראתו בריצה" .אבא!
איפה היית? כל כך דאגנו לך!" ,קראו
לעברו .וה"גביר" החדש סיפר להם את
כל התלאות שפקדו אותו .והכריז בקול
גדול" :ילדים יקרים ואהובים! מהיום
הזה חסל סדר עניות .אנו עשירים
גדולים ,הבאתי אוצר יקר ערך ,לכו
וראוהו בחוץ על העגלות".
טסו הילדים לבחוץ
בכדי לראות את
ה"אוצר" ,ובתוך
ספורות
שניות
נשאו חבית אחת
והכניסוה לבית.
אך אוי ואבוי ...רק
נפתחה החבית
וריח צחנה מילא
את כל חלל הבית,
שעווה
שהרי
העומדת זמן רב
בשמש מסריחה היא ,עד שכל השכנים
באו להתלונן על המפגע התברואתי...
אותו עגלון הסתגר בחדרו בדיכאון
עמוק ,על האכזבה הקשה שהייתה
מנת חלקו .לא עברו שניות ספורות,
ואשתו דופקת על חדרו ,בקריאה
נרגשת" :משה ,צא מהחדר! עשירים
גדולים אנחנו ,הבאת  20מרגליות ,שכל
אחת שווה מאות אלפי דולרים!!" .יצא
העגלון מחדרו ,תוך כדי שחוזרת לו
ההכרה ,כי בעולם האמיתי אין חשיבות
לשעווה ,והמרגליות הן ששוות הון רב.
התעלף העגלון מרוב צער ,על הפספוס
הגדול של חייו ,שבמקום לאסוף
מרגליות אסף הוא שעווה מסריחה...

סיפר העגלון לאותם האנשים את כל
הקורות אותו .ואז פנה אליו מנהיג
החבורה ואמר לו" :אדוני! רואה אני
שאיש עני אתה .דע לך ,שבמקומנו
אפשר להתעשר בקלות ,ואני מציע
לך ,שכדאי לך להישאר כאן מספר
חודשים ,בימים אלו תצבור הון רב,
ותחזור לביתך עשיר מופלג" .נענה
העגלון להצעתו ,ובכבוד גדול הובילוהו
בני החבורה אל תוך העיר .והנה ,בכל
הדרך נקרעו עיניו מרוב התפעלות,
מאחר ובצידי הדרך היו מפוזרות אבנים
טובות ומרגליות לרוב .נכנס העגלון
לעיר והתחיל לעסוק במסחר .אך
במקום שיאסוף מלא חופניו מרגליות,
עסק באיסוף שעווה .מאחר שבאותה
העיר כללי המסחר היו שונים לגמרי :תאסוף מרגליות במקום
המרגליות שהיו מצויות שם לרוב – לא
שעווה מסרחת!
נחשבו כל כך .ואילו השעווה ,שהייתה
נצרכת להם ביותר בכדי שתאיר להם נו ...מה אומרים אנו? רחמנות על
את החשכה ,הייתה יקרה ביותר .ואותו העגלון ,איזה אומלל! הלא הוא לא
העגלון ,בהיכנסו לעיר שכח את כללי יוכל לסלוח לעצמו כל ימי חייו על

אשר איבד את עתידו במו ידיו .במקום לזכות בחיי נצח מאושרים אשר אין
לאגור יהלומים אשר ערכם לא יסולא למעלה מהם – והוא איבד כל זאת במו
בפז  -הוא בזבז את זמנו לשווא ,ידיו .הרי זה העונש הגדול ביותר!!
כאשר לא הביא עמו אלא ארגזים של
שעווה מסרחת! אלא שכאן ,פונים "חג האסיף" – תאספו,
אלינו ספרי המוסר וקוראים לעברנו:
תאספו מצוות!
ואתם ,מה איתכם? האם אתם עצמכם
אינכם נוהגים בדיוק כמו אותו יהודי וכאן אנו מגיעים לחג הסוכות:
כסיל ואומלל? היודעים אתם היכן הם המפרשים אומרים ,כי חג הסוכות ,בו
הרי החושך המשופעים ביהלומים? – עוזבים אנו את בתינו ויוצאים לסוכות
כאן בעולם הזה! היודעים אתם מהם עראי – נועד לרמז על שבעים שנותינו
היהלומים האמיתיים יקרי המציאות? כאן בעולם הזה ,בעולם העראי...
– המצוות והמעשים הטובים!
הסוכה הזו ,סוכת הקרשים והסכך,
בעולם הזה ,בעולם החשוך הזה אמורה להזכיר לנו כי לאחר שנסיים
– מתגלגלות להן המצוות בחוצות את תפקידנו בעולם החומרי הזה – אנו
ובשווקים ככלי אין חפץ בו ,וכל אחד נעלה למעלה ,ונצטרך להציג בפני בית
יכול לרכון ולאסוף מצוות מכל הבא דין של מעלה את הישגינו...
ליד ,בלי הגבלה – ובלי סוף ותכלית!
אולם במקום זאת – מה אנו עושים? אנו נזכור כולנו ,כי העולם הזה ,על אף
אוספים שעווה ...יש לנו ארגזים מלאי החשיכה והעלטה הכבדה השוררת בו
שעווה  -כרס מלאה באוכל ובהנאות תדיר – הרי הוא משופע בעושר נפלא,
העולם הזה ...אנו אוכלים ,ושוב באוצרות אשר אין ערוך לשוויים! נשנן
דוחפים אוכל ,ועוד לעצמנו כל רגע ,כי רק כאן בעוה"ז אנו
אוכל ,ממלאים את יכולים לחטוף ,ולחטוף ,ולחטוף ...עוד
כרסינו בשעווה מצווה ,עוד רגע של לימוד ,עוד מעשה
סרוחה – במקום
תורה ,חסד ,אשר כל אחד מהם יקר מפז
בדברי
במרגליות יקרות ומפנינים .רק כאן בעולם הזה! כמו
כן ,כאשר יבוא המשיח ,לעתיד לבוא –
ערך!!
אכן לבסוף – מגיע כבר לא נוכל לאסוף ,לא נוכל לחטוף,
הסוף המר ,היהודי ואזי – נוכל רק להספיד את דף הגמרא
הולך לו לבית שנלקח מאיתנו ,לבכות ולשאול בכאב:
עולמו ,והנשמה "מהיכן לוקחים עכשיו דף גמרא?!
עולה לה לעולם מהיכן לוקחים תפילה?!".
הבא ...וכשמגיע לשם היהודי ורואה את כל זה צריכה הסוכה להזכיר לנו,
עד כמה יקרה כל מצווה ,כמה
עולמות להביאנו לכדי התבוננות ,ולגרום לנו
שלמים ונפלאים ניתן לקבל תמורת
מצווה אחת ,תמורת מילה אחת של לחיות את חיינו בתשומת לב – על
תורה ,כאלו אוצרות נפלאים – הוא מנת שלא נפספס ונפסיד את האוצרות
מורט את שערותיו ,ובוכה על אשר המושלכים לרגלינו! את הקריאה הזו
איבד את עולמו במו ידיו ,והחליף מפנה אלינו חג הסוכות" ,חג האסיף":
יהלומים יקרי ערך בשעווה מסרחת!!
"תאספו! תאספו! אל תחמיצו רגע!".
ואכן ,מובא בספרים כי בעולם הבא ועלינו רק לפתוח את אוזנינו ולהאזין
ישנו צער אשר הוא גדול וגרוע אף יותר לקריאה ,קריאתו של חג האסיף .אם
מהגיהינום עצמו :כאשר נכנס החוטא ,נעשה כן ,אם נשית את ליבנו ,וננצל
אשר החליף עולם נצחי בעולם חולף ,את ההזדמנויות העומדות בפנינו –
לגן עדן ,רואה את עוצם השכר על כל אין ספק ,כי נזכה לעתיד לבוא לישב
מצווה ומעשה טוב שנעשה בעולם עם הצדיקים שעטרותיהם בראשיהם,
הזה ,וליבו נחמץ בקירבו ,כאשר הוא
בסוכת עורו של לוויתן! (דרשות המגיד ח"א
מבין עד כמה הפסיד ,עד כמה יכול היה
עמ' רלג והלאה).
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שאל את הרב
מאת העורך הרב מנשה בן פורת שליט"א,
מרצה בכיר ליהדות ומוסמך להוראה

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט" ,שאלות בהלכה וייעוץ אישי
ניתן לשאול באתר הנ"ל ,או במייל
 ,mhbp52@etrog.net.ilאו בטלפון .054-8486661

שאלה :האם מלחמת גוג ומגוג אכן הייתה ,כפי שאמרו
גדולי צדיקי דורנו ,שהיטלר היה גוג ,או שמא עומדת
היא להיות ,כפי שמצאו לפני כמה חודשים בצפונות
התורה? (אביחיל ,קצרין).
תשובה :מבואר במדרש (שוחר טוב ,קיח) ששלוש פעמים
תהיה מלחמת גוג ומגוג .וכתב המלבי"ם (יחזקאל לח,ב,
ועוד) על פי פסוקי התנ"ך ,שבפעמיים הראשונות לא
יגיעו הגויים לשערי ירושלים ,ורק בפעם השלישית
הם יכבשו את ירושלים לזמן מה ,כמבואר בזכריה
(יד,ב) .והנה ,לאחר מלחמת העולם הראשונה אמר
ה"חפץ חיים" ,שמלחמה זו הייתה מלחמת גוג ומגוג
הראשונה ,ושבעוד עשרים וחמש שנים בערך תהייה
עוד מלחמה עולמית שנייה ,שהמלחמה הראשונה
תהייה אפס כנגדה .ואחר כך תהיה מלחמת גוג ומגוג
שלישית ,אשר מלחמת העולם השנייה תהייה משחק
ילדים לעומתה( .לב אליהו ,פרשת שמות ,דף קעב .שאל אביך
ויגדך ,ח"ב עמ' נז,נט) .ואכן ,הדברים התקיימו במלואם!
לאחר כ 25-שנה ממלחמת העולם הראשונה התרחשה
מלחמת העולם השנייה .ובשתי המלחמות הראשונות
לא הגיעו הגויים לשערי ירושלים ...אם כן נלע"ד,
שהרבנים שהזכרת דיברו על  2המלחמות הראשונות,
אך המלחמה השלישית והעיקרית עדיין לפנינו.

והנה ,מרן הגאון הגדול ,רבן של כל בני הגולה ,הרב

מאיר מאזוז שליט"א ,הזכיר בראיון שנערך עמו ('שעה
טובה' ,ערב פסח תשע"ה) סיום מפתיע לנבואת החפץ חיים

הנ"ל" :אומרים בשם החפץ חיים ,שעשר שמיטות אחרי
מלחמת העולם השנייה הוא זמן גאולה ,ויבוא משיח.
שבעים שנה אחרי תש"ה זו השנה הזאת .וגם נאמר
"מוצאי שביעית בן דוד בא" .עד כאן .כלומר ,השמיטה
האחרונה שהייתה בשנה שעברה ,הייתה השמיטה
העשירית אחרי שנת תש"ה ,סיום מלחמת העולם
השנייה ,אם כן כעת במוצאי השמיטה הזאת ,זהו זמן
המסוגל לביאת המשיח .ואכן ,הרב צבי מאיר זילברברג
שליט"א ('קול הלשון' ,שיעור מספר  ,27הכנה לזמן חורף תשע"ה),
הביא שמועה זו ממקורות נאמנים בשם החפץ חיים.
כולנו תקווה ,שלא יגרמו העוונות ,ושנבואה זו תתממש
לנגד עינינו בקרוב ממש ,אמן.
אמנם ,כדאי לצטט כאן את דברי הרמב"ם (הלכות מלכים
פרק יב הלכה ב)" :וכל אלו הדברים [זמן מלחמת גוג ומגוג
וביאת אליהו הנביא זכור לטוב] וכיוצא בהן לא ידע אדם
איך יהיו עד שיהיו ,שדברים סתומין הן אצל הנביאים,
גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו ,אלא לפי
הכרע הפסוקים ,ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים
אלו .ועל כל פנים ,אין סידור הויית דברים אלו ולא
דקדוקיהן עיקר בדת ,ולעולם לא יתעסק אדם בדברי
ההגדות ,ולא יאריך במדרשות האמורים בעניינים אלו
וכיוצא בהן וכו'" .עד כאן לשונו( .ועיין בשו"ת שבט הלוי
ח"י סי' א) .ומה שכן כתבנו בעניין זה ,המטרה היא בכדי
שנתעורר לחזור בתשובה .שהרי כתב הרד"ק (יואל ג,
ה) דברים מחרידים בקשר למלחמת גוג ומגוג" :כי אז,
במלחמת גוג ומגוג ,תהיה צרה גדולה לישראל ,זמן
מועד ...ואז יכלו רבים מישראל .והקדושים ויראי האל
באמת  -ימלטו."...
שאלה :מי שמקפידה ליטול ידיה לסירוגין עם כלי
(כמו בבוקר) אחרי השירותים ,האם צריכה להוריד
את הטבעת? והאם צריך להוריד טבעות לפני נטילה

לסעודה? (כהן ,צרפת).
תשובה :לגבי נטילת ידיים לסעודה ,אישה המקפידה
להוריד את הטבעת לפני לישת הבצק ,עליה להסיר את
הטבעת בשעת הנטילה .ואם אינה מקפידה להסיר את
הטבעת לפני לישת הבצק ,יכולה ליטול ידיים לסעודה
בשעה שעונדת את הטבעת באצבעה( .שו"ת אור לציון ח"ב
פי"א ה"י .ילקו"י ח"ב עמ' פב).

ולגבי נטילת ידיים שאחר השירותים ,כיוון שאת נוהגת
ליטול בכלי ,הדין בזה כמו בנטילת ידיים לסעודה( .כך
נראה לע"ד .שהרי הפוסקים המחייבים נטילה בכלי
אחרי עשיית צרכיו בשירותים ,סוברים שנטילה זו באה
להעביר רוח רעה ,ופשוט שהרוח רעה לא תסור אם
לא יגיעו המים לכל מקום בידיה .ולכן יש בנטילה זו
דיני חציצה כמו בנטילת ידיים לסעודה .אבל הפוסקים
שאינם מחייבים נטילה בכלי לאחר השירותים ,טעמם,
שנטילה זו הינה רק משום נקיות ,ממילא אין צורך כלל
להסיר הטבעת ,שגם עם הטבעת – הרחיצה מנקה את
הידיים).
שאלת המשך :אם האישה לשה את הבצק ביד ימין
בלבד ,ואז מורידה את הטבעת שעונדת ביד ימין ,אבל
את טבעת הנישואין שביד שמאל היא לא מסירה מידה
בשעת הלישה .האם צריך להוריד את טבעת הנישואין
בנטילה ,שהרי אם היא הייתה לשה גם ביד שמאל היא
הייתה מסירה את הטבעת הזו?
תשובה :נלע"ד שאינה צריכה להסיר את הטבעת
שביד שמאל .כיוון שדבר הנמצא על מיעוט היד,
וגם אין האדם מקפיד על כך ,אין זה נחשב לחציצה.
ומאחר והטבעת שביד שמאל היא על מיעוט היד וגם
אינה מקפידה על כך ,לכן אינה חציצה .וכמו שכתב
בשו"ת אור לציון (שם בהערה) ,לגבי אישה שאינה לשה
בצק ,אלא קונה אפוי מהחנות ,שאינה צריכה להסיר
הטבעת .שבמציאות כעת אינה מקפידה על הטבעת,
למרות שאם הייתה לשה בצק היא הייתה מסירה את
הטבעת בשעת הלישה.

קרועים בין העולמות
דרכי חינוך לאור המציאות בזמננו ,למניעת נשירת הילדים מהיהדות .דרכי התמודדות עם נערים הנקרעים בין העולם הדתי והחרדי לעולם החילוני .מיועד להורים
ולנערים המתמודדים עצמם .מאת הרב יחיאל פליסקין ,יועץ חינוכי ,מומחה לנוער מתמודד ,מחבר ספר 'שתולים בבית השם' העוסק בנושאים אלו.
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אחד המתמודדים הותיקים ,שעברו עליו
כעשר שנות סבל "על הגדר" עד שזכה
לחזור אל עצמו ,נעתר לבקשתי להעלות
על הכתב חלק מרגשותיו מאותה תקופה
קשה [קיצרתי את דבריו מעט]:
"תחילת דרך הנשירה מתחילה תמיד
כתוצאה מפיתויי העולם .מי שיגיד לך
שחזר בשאלה בגלל אפיקורסות ,לא
דובר אמת .האפיקורסות מתה מזמן,
והיא נשארה רק כתירוץ עלוב לכסות
על קושי שעבוד התאוות .הדרך שווה
אצל כולם :התאוות מתגברות ,המוח
משתבש .אין כוח ללחום ,נכנעים.
"התחושה הכי קשה שניקרה בליבי
באותה תקופה קשה הייתה ,שהמחנכים
שלי עושים עצמם כחרשים כאשר
מדברים עימם על הבעיות האמיתיות.
הם מדרבנים את ה'שפיצים' בישיבה,
ו'מכסחים' את החלשים .איך זה קורה?
פשוט מאד .רוב המחנכים אוהבים את
החזק ,את הברור לכולם ,את המוסכמה
האחידה .אזי התעוררה בקרבי השאלה:
"אז למה רבונו של עולם בראת את כל
שאר היצורים בשם ישראל ,הרי רוב עם
ישראל אינו שפיץ ,הלשווא בראת כל
אלו? לסבול? אני לא מוכן לסבול!".
מכאן  -נבע אצלי מעיין של שנאה
אדירה ,שנבע בקול אדיר ,בהרגשה
שמנהיגי הציבור אינם חומלים עלי כלל.

[]2

של שבאבניק
וידויו
אז אמרתי לעצמי ,אם זאת היהדות ,אני

לא רוצה להיות יהודי .מכאן הגעתי
לחלל את ה' ,בשוגג גמור ,וה' יסלח לי.
"התגובה כנגדי הייתה החרמה
טוטאלית ואישום באפיקורסות וזדון,
כאשר הנתונים בשטח הם הפוכים
לגמרי .הנושר הוא הלב הכי כאוב שיש
בעולם ,הלב הכי מתגעגע שיש בעולם.
ותתפלאו לשמוע ,לדעתי הנושר חושב
על הבורא יותר ממה שרוב המוצלחים
חושבים .זה בראש שלהם כל העת,
ואינו נותן להם מנוחה .בעצם ,הם
קרובים יותר לה' ,פוטנציאלית ,מכל
חרדי אחר .כי כשהנושר ימשיך לחפור
ולבקש את האלוקים ,הוא בסוף ימצא
אותו בדמות אבא רחמן ,שמודיע לו
בשקט" :אל תקנה את מה שחלק
ממחנכיך לוחשים לך באוזן לאמר 'אתה
לא שווה כלום' .אני כן אוהב אותך".
כאשר הלב של הנושר יופנה למקומות
הנכונים ,הוא יחזור במהירות שתפליא
את כולם .תשאלו אלפי נושרים חוזרים,
שאני לאושרי אחד מהם ,ומשתדל כיום
גם להחזיר אחרים.
"מי הסכים להעניק לי לב בשנותי
הקשות? רק אנשים אשר היו מודעים
לחשיבותו של כל יהודי באשר הוא,
יהיה מי שיהיה .לא בצורת 'ווארט' טוב
וכדומה ,אלא כמהות של חיים .רק

יהודים שבלבם אמונה בביאת המשיח,
שיבוא ויספר עד כמה כל פעולה קטנה
הייתה חשובה אצל הבורא .הדרך
היחידה בה הצלחתי להתמודד ולהישאר
יהודי למרות הכל ,היה במהלך של בניין
קשר אהבה עם הבורא ,קשר שאינו נתון
וקשור למעשים .דיבור ישיר ,חיבוק
ישיר ,ואמונה שבסוף יהיה טוב .הפנמתי
שיש להשם יתברך מהלכים שאינם
מובנים לי ,ואני תופס כל דבר שאני יכול,
גם הפעולה הקטנה ביותר .כמו למשל
הנחת תפילין דקה לפני השקיעה ,כי אני
אוהב ,וזה מה שאני יכול  -נכון לרגע זה.
בדורנו ישנם צעירים שונים מכל דור
אחר ,אשר המתבקש העיקרי מהם הוא
לתפוס את אשר יוכלו ,כבזמן מלחמה
שלא מוותרים על שום פעולה ,גם אם
כבר נפלו כל הגיבורים.
"מה לא ניסיתי כדי להחזיר את עצמי
לתלם?! ניסיתי פסיכולוגים ,כי אמרו לי
שאני חולה .ניסיתי מיסטיקה ,כי אמרו
לי שזה עוזר .ניסיתי לברוח ,בעיקר
מעצמי ,כי אמרו לי שאני ממרר לעצמי
את החיים ,לפחות תברח ,לאלכוהול,
לאינטרנט ולסרטים ,ומשם הדרך
סלולה במוקשים .בסוף בסוף בסוף,
שום דבר לא עוזר .וכשזה קורה ,מרימים
את העיניים לשמים ,ובלית ברירה
פולטים" :אבא! אני מתבייש ,אבל אני

יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

אבוד .לי כבר אין כוח ,בא תראה אתה
את כוחך ,בא תראה לי שאני יהודי" .ואז
לפתע ,הוא מתגלה כזקן מלא רחמים.
פתאום מתברר איך שבעצם הקב"ה
היה איתך כל הזמן ,והשגיח עליך שלא
יהיה רע יותר .עד כמה הוא שמר עליך
בתוך מבואות הסטרא אחרא ,שם עצר
כל הזמן ,ושיבש תוכניות יותר הרסניות
שהיו בדעתך.
"ברגע הזה ,הכל נהיה פשוט .מתחילים
לאהוב .וכשאוהבים יודעים בדיוק
מה לעשות .חוטפים כל דבר קטן,
כדי לאהוב .כשנופלים  -מדברים,
וכשמדברים  -מדברים כמו חבר בלי
בושה" :אבא'לה ,דאחילק ,אני כבר יודע
שאני חלש ,ואתה הגיבור .אני יודע שלא
מגיע לי ,אבל אתה נגלית אלי בטובך,
והראית לי את הדרך ."...הגישה היא
שונה לחלוטין ממה שחלק מן ההורים
נותנים שיקרה .הגישה היא אהבה ולא
אכזריות .הגישה היא מה שהשם יתברך
באמת ,אב רחום וחנון ,ולא הצורה
המשובשת בה הוא נתפס בטעות אצל
אחרים".
עד כאן התיאור ,שכאמור נכתב על ידי
נושר ותיק שזכה לחזור בתשובה ,והוא
פותח לנו חלון צר להצצה לתוך ליבם
של המתמודדים ,והוא פותח פתח
להכוונה נכונה עבור נערים יקרים אלו.

היצר הרע ה'דתי' של בעלי התשובה...
במהלך עבודתי הרבה עם בעלי
תשובה ,נחשפתי לסיפורם של כמה
מהם ,אשר דומים הם בתבניתם.
התיאור הבסיסי שחוזר על עצמו
הוא ,שהם התחילו את דרכם בעולם
התורה בהתלהבות ,ובמסירות
נפש עצומה ,עזבו עולם נוח ומוכר
ונכנסו לעולם חדש של קיום מצוות.
בהתחלה הייתה הרגשה של "אורות",
והרגישו איך הקב"ה ממש עוטף
אותם באהבה .הבעיה ,שאחרי כמה
שנים ,ההתלהבות דעכה והם נכנסו
לשגרת חיים ,עם עול אישה וילדים,
ואז התחילו הקשיים האמיתיים:
זיכרונות העבר שכבר היו בטוחים
שהוכחדו והושמדו מזמן – פתאום
חוזרים להציק .מתחילות בעיות
קשות בשלום בית ,ולפעמים גם
בחינוך הילדים .הם מרגישים כיצד
הם מאבדים את החיוּ ת והשמחה
הפנימית .ורק ההכרח השכלי ,או
ההרגל ,ממשיכים לחייב אותם
להמשיך באורח חייהם ,שהחל להיות
מלווה בייאוש ,תסכול ,ומרירות – מי
יותר ומי פחות .נשאלת השאלה :כיצד
הם הגיעו לידי כך? כיצד ממצב של
מסירות נפש ו"אורות" הם הגיעו לאן
שהגיעו?
מתוך ניסיון רב שנים עם בעלי
תשובה ,ומתוך ניסיוני האישי כבעל
תשובה בעצמי ,אכתוב בעזרת השם,
במאמר זה ובמאמרים שיבואו
לאחר מכן ,הדרכה ל"בעלי תשובה",
בסוגיות הרגישות של בעלי התשובה,
ובראשן סוגיית "תשובה מאוזנת".
חשוב לי לציין כבר בתחילת הדברים,
כי כל מי שהפנים כללים אלו ,ובנה
את עצמו בצורה נכונה ,הצליח להגיע
לחיים של תורה תוך הנאה ושמחה
בחיי היום יום ,לשלום בית והצלחה
בחינוך הילדים.

דורון תפילה ומלחמה
דרכי ההתמודדות עם היצר הרע
מוזכרות כבר בחומש בראשית .כאשר
יעקב אבינו הכין עצמו למפגש עם
עשיו ,הוא התכונן לשלושה דברים:
דורון ,תפילה ומלחמה (רש"י בראשית לב,
ט) .יעקב אבינו לא רק התפלל לקב"ה
שיצילו מיד אחיו מיד עשיו ,אלא גם
שלח לעשיו דורון  -עדרים עדרים
של בהמות כדי לפייסו .וגם התכונן
למלחמה  -עשה השתדלות נצרכת על
ידי שחילק את מחנהו לשני מחנות.
ברמב"ן ובעוד כמה ספרים מובא,
שהדבר בא ללמד אותנו את דרכי
ההתמודדות עם אויבנו הגדול,

בבחינת עשיו הרשע ,הוא היצר הרע.
שאי אפשר לנצחו אלא על ידי צירוף
אותן שלוש פעולות :דורון ,תפילה
ומלחמה .וכמו שכסא בעל שלוש
רגליים לא יהיה יציב אם יחסרו לו
רגל או שתיים ,ולעולם לא היינו
עולים על כסא שכזה גם אם הרגליים
הקיימות היו עבות וחזקות ,כך גם כדי
לנצח את היצר חייבים להתמודד בכל
אחד מהמישורים האלה ,באוויר בים
וביבשה ,נשק משולש כדי להצליח
להתמודד עם היצר הרע.
הדרך של "תפילה" לצורך העניין
היא לאו דווקא תפילה ,אלא כל סוגי
הקשר עם הקב"ה ,וכל הפעולות
הרוחניות ,כולל לימוד התורה וקיום
המצוות .אמנם ,אי אפשר לנצח את
אויבנו הגדול שהוא היצר הרע רק על
ידי תפילה ,אלא צריך פה שילוב של
עוד שני דברים:
דורון  -דהיינו פיוס מערכות הגוף על
ידי הנאות גשמיות (מותרות!) וצרכיהן
החומריים .בדברים אלו אנו מפייסים
את כוחות החומר ,שהם בבחינת היצר
הרע .אנו שולחים להם דורון ,כביכול,
כדי שלא יתנגדו לעבודתנו הרוחנית.
כשם שיעקב שלח דורון לפייס את
עשיו.
מלחמה – דהיינו ההשתדלות הטבעית
הנצרכת .כגון :לעסוק במלאכה בכדי
להשיג את הפרנסה ,ללכת לרופא
וליטול תרופות בכדי להתרפאות ,וכן
על זה הדרך בכל עניין ועניין .כשם
שיעקב עסק בהשתדלות טבעית
(הכנה למלחמה) כנגד עשיו.

היצר הרע של בעלי התשובה
היצר הרע אינו מנסה לפגוע בנו,
החוזרים בתשובה ,בחלק של
ה"תפילה" ,אלא מרכז את מאמציו
לגרום לנו למעט את ההתמודדות
נגדו דווקא בתחומים של ה"דורון"
ושל ה"מלחמה" .כלומר ,פיוס הגוף
וההשתדלות הנצרכת בכל תחום
ותחום .לדוגמא :מצוי אצל בעלי
תשובה רבים שהיו מחוברים בעברם
למוזיקה ,חדשות ועיתונים .ועתה הם
מונעים מעצמם דבר זה לחלוטין .או
חובבי ים וטיולים שנמנעים לגמרי
מכך .והם לא מספיק מודעים ללחץ
ולתסכול הנגרם לנפשם כתוצאה
מכך ,ואשר עלולים לגרום לבעיות
נפשיות לאורך זמן .אם רק ישכילו
לתת לעצמם קצת גם מדבר זה,
במידה קצובה וקטנה כדי שלבם
ירגיש שיש לו את "פיתו בסלו" ,הם

יקבלו על ידי כך מנוחת הנפש ורוגע
ושלווה עצומים .והניסיון הוכיח,
שהדבר משפר גם את איכות הלימוד
והסיפוק מעשיית המצוות.
במישורים האלה אין "שולחן ערוך",
שהרי זה דבר אישי .אי אפשר לכתוב:
'צא לחופשה עם האישה פעם
בחודשיים'' ,רכוש השכלה מתאימה
כדי למצוא עבודה מכניסה' ,או 'לך
לים לפחות פעמיים בחודש במהלך
הקיץ' ,שהרי כל דוגמא יכולה להציל
מישהו אחד ,אבל גם להפיל מישהו
אחר שאין לו צורך בדוגמא הספציפית
הזאת .ולכן בשיחות ההתחזקות לא
מרבים להתייחס לנושאים אלה ,וגם
אין ספרים שנותנים דרך ומהלך ברור
בזה ,אלא סומכים על המסורת שכל
אחד מקבל בביתו .בזה יש שוני עצום
בין מי שקיבל מסורת ברורה מהוריו
לבין בעלי תשובה.

יצר הרע 'דתי'?
אינני בא להמעיט בערכם של החוזרים
בתשובה .להיפך ,המכנה המשותף
הראשון של בעלי התשובה ,לדעתי,
הוא מידת האמת ,גבורה נפשית
אמיתית שנתנה לנו את הכוח לעזוב
עולם נוח ומוכר ,ולהיכנס לעולם
שאורח החיים שבו חדש ושונה,
והמעמד החברתי לא תמיד גבוה .כל
זה לא בגלל אילוצים חיצוניים אלא
רק בגלל האמת הפנימית שהשכל
מחייב .זו מסירות נפש מדהימה
וראויה להערכה .ואכן ,תמיד מדהים
לשמוע את סיפורי החזרה בתשובה,
סיפורים מופלאים על אנשים
מדהימים ,שעזבו עולם חומרני של
עושר ונוחות ,ובהקרבה יוצאת דופן
נכנסו לעולם של תורה.
יש לנו ,בעלי התשובה ,יתרון מסוים,
בכך שהכרנו ונוכחנו בהבל ובריקנות
החילונית .חיים ללא עול נראים במבט
שטחי מפתים .מי שהיה שם ,ובחר
לצאת משם ,נוכח בעצמו כמה חיים
כאלה ריקנים וחסרי תוכן ,ולכן קל
לו לזהות ולסלוד מעולם התאוות
הזול .ולכן לא מצוי אצל בעל תשובה
הקפדה יתירה בענייני אופנה ,והוא
מיטיב להשקיע את כוחותיו במטרות
הרוחניות הנשגבות .אלא ,שדווקא
אותן מעלות של מסירות הנפש
וההכרה בהבלי העולם ,טומנות בחובן
את הבעיה העצומה שכולנו נופלים
בה :היצר הרע לובש זהות שונה
בהתאם לאדם אותו רוצה להפיל.
ולכן ,היצר הרע לא מנסה להפיל
אותנו בתאוות הפשוטות ,זהותו של

מקום שבעלי
תשובה עומדים

הדרכה נכונה בסוגיות רגישות,
לבעלי תשובה שרוצים להצליח
בעבודת ה' ,ובמיוחד לאלה
החושבים שאינם צריכים לקבל
הדרכה ל'בעלי תשובה' .מאת הרב
דן טיומקין ,מראשי ארגון "מענה -
הדרכה וסיוע לבעלי תשובה".
www.maane.info .02-8080300
היצר הרע של חוזרים בתשובה רבים
הוא "יצר הרע דתי".
אדם שגדל במשפחה של שומרי
מצוות ,מצליח בדרך כלל לאזן את
עצמו ,להבין מהם צרכי גופו ונפשו
שהוא לא יכול בלעדיהם ,ומהם
גדרי ההשתדלות המקובלים בכל
תחום .לעומתו ,בעל תשובה ,חכם
ואינטליגנט ככל שיהיה ,מתקשה
לסמוך על עברו ועל ניסיון חייו ,על
התובנות שרכש ועל שכלו הישר.
שהרי בבת אחת התגלה לו שעליו
לבחון מחדש הכל .ולכן הוא פחות
מודע ליכולותיו ולצרכיו ,ויותר קל לו
למעט בהשתדלות ,או למעט בפיוס
מערכות גופו .וכך בטווח הקצר –
להצליח ,כמו ריצת מאה מטר ,שלא
מצריכה תכנון ארוך טווח .אבל כיון
שהחיים יותר דומים לריצת מרתון,
ומי שמתעייף ולוקח על עצמו יותר
מדי – לא יצליח לסיים את המרוץ,
כך גם מי שלא מאזן את עבודתו,
בטווח הארוך לא מצליח להגיע באמת
לדרגות של אמונה ובטחון ,וחייו אינם
הולכים במסלול שהוא היה רוצה,
וכפי שתיארנו בתחילת המאמר.
לכן ,ננסה להתמקד בשני מישורים
אלה ,של דורון ומלחמה – פיוס
מערכות הגוף והשתדלות ,ובשם ה'
נעשה ונצליח!
הרב דן טיומקין ( - )39גדל ברעננה ,בוגר תיכון
אוסטרובסקי במגמה ביולוגית-כימית .שירת
בצה"ל ביחידת שה"ד (שירותי הדרכה) בחיל
האויר ,בתפקיד פיקודי כמפיק סרטי הדרכה.
חזר בתשובה לקראת סוף השירות הצבאי ,ולמד
בישיבת סלבודקה בבני ברק במשך שש שנים.
כתב את ספר ההדרכה "במקום שבעלי תשובה
עומדים" (הוצאת פלדהיים) .הספר בן שני
החלקים זכה להסכמות נלהבות של גדולי תורה
ורבנים מכל החוגים ,תורגם לאנגלית ,ונדפס
בכמה מהדורות .עוסק כיום בפעילות נרחבת של
הרצאות ושיעורים בישיבות ובמדרשות שונות
וביעוץ אישי לבעלי תשובה.

ידיעות אחרונות :הזמר קובי פרץ חזר בתשובה

ידיעות אחרונות מדווח כי אחד מגדולי הזמר החילוני,
הזמר קובי פרץ ,חזר בתשובה ,על פי הדיווח במדור הברנז'ה
העלוקה בשישי ,לא מדובר בסתם תהליך התחזקות ,הזמר
מסתובב עם ציצית מתחת לבגדים ,שומר שבת ומקבל
שיעורי דת מרב .על פי הדיווח של צחי קומה ,האשה ענבל
נרתמה למהלך וכך גם שני הילדים .פרץ מספר" :לאחרונה
אני לוקח את הבן הגדול איתי לבית הכנסת ,אנחנו עושים
קידוש בשישי והבדלה במוצאי שבת .לפני שבועיים הוא
בא ואמר לי 'אבא אני רוצה ציצית' ,הייתי עם דמעות

הזמר קובי פרץ והרב שלום ארוש

בעיניים ,למחרת קניתי לו ציצית קטנה סידור וכיפות".
הזמר קובי פרץ הצליח תוך מספר שנים להפוך לכוכב
גדול בזמר המזרחי וזכה להצלחה גדולה ,באלבום האחרון
הגיע תוך חודשיים למעמד אלבום זהב על מכירות 20,000
עותקים .לפני מספר חודשים שידר ערוץ  20סרט "מפגש
משמים" על הפגישה ששינתה את חיי הזמר קובי פרץ.
הסרט מתעד מפגש מרתק בין שתי דמויות בולטות בתרבות
הישראלית-יהודית :הזמר קובי פרץ והרב שלום ארוש.

[]3

מאישה לרעותה
איריס חוזרת לעולם התורני ,ומשתפת את קוראי
"אור עליון" ברגשותיה ובתובנות חייה

רוצים שינוי???

ראש השנה קרב ובא ,וכשם שכל הגוף
הולך אחרי הראש כך כל השנה הולכת
אחרי ראש השנה .כשאני חושבת על
השנה שחלפה ,השנה הפרטית שלי,
אני מוצאת שהייתה זו שנה מלאה
בשינויים ובתהפוכות .בשנה שעברה
בזמן כזה הייתי עדיין מבולבלת מאד,
מלאה בהיסוסים והתלבטויות ,והרי
סיפרתי כבר כיצד התנהלתי בחיי –
יושבת על הגדר ,רגל פה ורגל שם –
בחורה מאמינה אך לא תמיד מקיימת
הלכה למעשה ,מחפפת פה ומדלגת
שם ,נראית חילונית אך מרגישה
דתייה ,מין יצור כלאיים שחי חיים
כפולים .החיים הכפולים הללו בלבלו
אותי כל כך! מעולם לא הרגשתי
שייכת ,לא לכאן ולא לכאן ,עוף מוזר
שנחת למקום לא ברור.
כל חיי ,לקראת ראש השנה ויום
הכיפורים ,חשתי חרדה גדולה ולחץ
לא ברור ,וציפיתי שרק תעבור התקופה
הזאת ,כי אני לא יכולה לשאת אותה.
פעמים רבות בשיחות שניהלתי בגילוי
לב עם חברות נפש יקרות שלי ,שאינן
שומרות תורה ומצוות ,התוודיתי
בפניהן שאני חשה כלפיהן קנאה על
כך שאינן חשות מורא מראש השנה,
הימים הנוראים ,יום הכיפורים ,אלא
עבורן אלה ימי חופש ,עוד חג נחמד.

כשהיו משיבות לי" :נו ,אז מה הבעיה?
קחי גם את בקלות את הימים הללו",
השבתי" :אני לא יכולה!!! אני מרגישה
את יראת הדין ,אני יודעת שאלה ימים
לא רגילים ,אני יודעת שגורלי נחרץ
בימים אלה .אבל מצד שני ,אני מרגישה
צביעות בבית הכנסת ובתפילה ,איפה
הייתי כל השנה??" .הרגשתי מלכוד,
ואם התפללתי – התפללתי רק שיעברו
הימים הללו ,ואחזור לחיי המבולבלים
והכפולים ,אמשיך לטמון ראשי בחול
ולזרום בזרם החיים.
בשנה שעברה לקראת חודש אלול
הרגשתי חד משמעית שהגיעו מים
עד נפש! הבנתי שמשהו מהותי
ביותר חייב להשתנות! התבוננתי
בשנים האחרונות :שנים של מאמץ
כביר לעשות ולפעול .עבדתי ,למדתי,
השקעתי בחיי חברה ,בשופינג,
ברכישות יקרות ,יריתי חיצים לעבר
אלפי מטרות ,אך התחושה הייתה
ריקנות! שום דבר לא מילא אותי!
הרגשתי שאני חיה חיים של שקר –
כולם מעריכים אותי ,מתלהבים ממני
ומהעשייה שלי ,מהיכולת שלי להיות
"מושלמת" בכל כך הרבה תחומים....
ואני??? אני כאילו מבלה ,כאילו
נהנית ,כאילו מסופקת מהעבודה,
כאילו מסופקת מחיי המשפחה שלי,

מהעשייה ,ממופע הלהטוטים שלי.
בסופו של יום חשתי לא מסופקת ,לא
מחוברת ,רחוקה שנות אור מהדבר
האמיתי!! הייתי יושבת ערב ערב
במרפסת ביתי ושואלת את עצמי:
"מה לא בסדר? למה את לא שמחה
באמת? למה את לא מסופקת??".
כך עברתי שנה ועוד שנה ,כשבכול
יום אני שואלת את עצמי" :איריס,
האם זו התכלית?" .אבל קמה למחרת
בבוקר וממשיכה בהצגה :שמה מסיכה
מחייכת ,מתלבשת ועולה לבמה...
מאחר וגדלתי בבית עם הורים צדיקים,
בעלי אמונה גדולה .ולאור העובדה,
שכל חיי חקרתי ובדקתי את נושא
הדת ,התשובה הייתה ברורה לי .היה
ברור לי שהלכתי לאיבוד ,שהתרחקתי
מהאמת ,מהייעוד שלי ,איבדתי
מהאמונה ,ונסחפתי עם הבלי העולם
הזה .אבל מה אני עושה עם התשובה
הזאת? האם אהפוך עכשיו לדוסית?
אוותר על רעמת התלתלים ,אוותר
על "השופוני" ,אוותר על הבגדים
המוחצנים???
אבל תשמעו משהו יפה ,אחיות
יקרות! הגמרא אומרת" :בדרך שאדם
רוצה לילך מוליכין אותו" ,ו"הבא
להיטהר מסייעין בידו" .וזה כל כך
נכון!! מסתבר ,שהערבים הרבים בהם
ישבתי במרפסת ושאלתי שאלות
לא היו לשווא .לקראת חודש אלול
בשנה שעברה נפתח אצלי משהו.
משהו פנימי .משהו שהבהיר לי שחייב
להתבצע שינוי אמיתי בחיי ,ולא משנה
מה יהיה המחיר לאותו שינוי .בזמן
המלחמה התחלתי לקרוא תהילים

להצלחת חיילינו ,ועם
פרקי התהילים נפלו
אצלי חומות השקר.
כל פרק תהילים
קילף מעלי עוד
קליפה ועוד קליפה.
לראש השנה כבר הגעתי
לבית הכנסת עם כיסוי הראש הראשון
שקניתי וחצאית כשרה למהדרין...
והתפללתי ,במילים פשוטות ,מתוך
כוונה אמיתית ,שטחתי בפני בורא
עולם את הרצון שלי לשנות ,שטחתי
בפניו את התסכול שלי ,את חוסר
הסיפוק שלי מחיי ,בקשתי שיוציא
אותי מהבועה החונקת שארגתי
סביבי ,שייתן לי להרגיש את החיים,
שיכוון אותי ,כי אני לא יכולה לבד!
מראש השנה יצאתי שמחה .מלאה.
משוחררת .אך גם עם חשש ,כי הייתה
בי וודאות שאני הופכת את חיי .שאני
משנה מסלול.
תודה לבורא עולם! במהלך החודשים
נכנסתי למסגרת של לימודי קודש
בחברת נשים מיוחדות ,בעלות עומק,
מלאות בעדינות ,ברגישות וביראת
שמים ,וסוף סוף הרגשתי שייכת.
ועדיין העבודה רבה .צעד אחר צעד
אני צועדת לעבר המטרה ,עוד קצת
צניעות ,עוד פניני תורה ,אך לא
בחשיכה אלא באור גדול ,מתוך כוונה
לחיות את החיים באמת ,לא ליד ,לא
בערך ,ולא בכאילו .והעיקר  -מבלי
לפחד מהשינוי! לסמן את המטרה
וללכת עליה עד הסוף.
שנה טובה ומבורכת
איריס

אסייפור
בי שי
ותר

פדיון נפש על פי הקבלה
סגולת ארבעת המינים

בלידה – סגולה שתאכל מהריבה הזאת
בשעת הלידה ,ותלד בקלות ללא צער,
ויצא העובר בריא ושלם לחיים טובים
ולשלום( .שם).
ד .אכילת האתרוג אחרי חג הסוכות הוא
סגולה לחולי לב ,שיהיה להם לב בריא
וחזק( .סגולות ישראל).
ה .סגולה בדוקה ומנוסה לאישה עקרה
שתאכל מהאתרוג שבירכו עליו בסוכות,
ובעזרת השם תזכה לזרע של קיימא.
וכתב מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
(חזון עובדיה סוכות,תנ)" :ואני יודע מעשים,
שהאתרוג שברכתי עליו בימי החג
ויצאתי בו ידי חובת המצווה ,חילקוהו
בני ביתי לנשים חשוכי בנים ,אחר שמונה
שנים ושתים עשרה שנה מנישואיהם,
ונתנו לכל אחת חתיכה מן האתרוג,
ובאותה שנה נפקדו בבנים ובבנות לחיים
טובים ולשלום".

א .סגולה להניח את הלולב קשור עם
ההדס והערבה על גבי פתח החדר שיישן
בו ,ולהשאירם מונחים שם עד ערב פסח.
ובערב פסח משליכים אותם במדורת
שריפת החמץ ובתנור של אפיית המצות.
(כה"ח תרס"ד,ס) .ובספר "סדר היום" כתב
לשמור במקום מיוחד בבית כל ארבעת
המינים שבירכו עליהם ,ולא לזורקם ח"ו,
וזו סגולה להינצל מכל צרה.
ב .סגולה נפלאה לאישה בהריון ,שיהיה
לה הריון קל ושתלד בקלות ,שתנשוך
את הפיטם של האתרוג שבירכו עליו בחג
הסוכות ,תיתן צדקה ,ותתפלל לה' שתלד
ולד בר קיימא ,בקלות ולא בצער ,לחיים
טובים ולשלום .אמנם אסור לעשות כן
ביום הושענא רבה ,אלא יש להמתין עד
אחרי שמחת תורה( .חזו"ע סוכות עמוד תמט).
ג .סגולה נפלאה לאישה בהריון ,שתאכל
ריבה העשויה מהאתרוג שבירכו עליו סגולת הערבות של "חבטת ערבה"
בחג הסוכות .כמו כן אישה שמתקשה א .סגולה לזכות בזרע של קיימא,

לבשל את הערבות שעשו בהן חבטת
הערבה בהושענא רבא ,וישתו בני הזוג
העקרים את המים האלו .והרמז" ,ערבה"
בגימטריא "זרע"( .ליקוטי מהרי"ח עניני סוכות).
ב .עלי הערבות של "חבטת הערבה"
מסוגלים לשמירה בדרך( .מקור חיים סימן
תרס"ד) .ולכן ייקח קצת מהערבות עמו
כשהולך לדרך ,או שיידע בבירור מקום
הנחת הערבות בביתו ,ובשעת הסכנה
בדרך ח"ו ייזכר מקום הנחתם ,וינצל
מהסכנה( .מועד לכל חי כד,יח) .וכדאי לכל
אדם להשים ברכבו קצת מעלי הערבה
(ספר המידות ערך דרך,ו).

ג .סגולת הערבות של חבטת ערבות
להסיר פחד מהאדם( .ספר המידות לרבי
נחמן מברסלב עניין הפחד,טז) .ומי שמבהילים
אותו חלומות רעים ,יניח הערבות מתחת
לכר שישן עליו ,ויועיל לו( .כה"ח תרס"ד,ס
בשם יפ"ל) .ובספר התניא כתב ,מנהג כשר
להניח הערבות אחר "חבטת ערבות"
סמוך לראש מיטתו לחבוב מצווה( .כה"ח
שם).

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

לרפואה ,לפרנסה ,להצלחה ,למציאת
הזיווג ,לזרע של קיימא ,לשלום בית ,וכו'.
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661
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 ,8362846
עבור עמותת "אור עליון".

בלעדי ל"אור עליון"! לאחר שנים רבות ניתן לקבל את הקמע הפועל ישועות!
אלפי כל התורם יקבל במתנה אחד מהקמעות שנכתבו על ידי
רי
זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל:
יסישופועות
ו
ל
הבתמעקרבכת
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צלצלו ( 054-8486661אחרי השעה )15:00

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

זקן המקובלים
הרב יצחק כדורי

